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Marc’Harit er en keltisk omskrivning af Marguerit, som betyder perle på græsk. Og netop perlen –
nærmere betegnet Tahitiperlen – er kernen i Kira Kampmanns firma Mar c’Harit. Men inden hun
blev perlehandler og -ekspert var Kira Kampmann på et langt eventyr , der tog hende tværs over
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Stillehavet...
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Af Christian Schmidt
Portræt Iben Bølling Kaufmann
Øvrige foto Kira Kampmann

Marc’Harit

– Hele eventyr et startede i 1999 på
en lille ø i øgruppen Los Roques, som
befinder sig 135 km nor d for V enezuelas
kyst, fortæller Kira Kampmann. Jeg var blevet færdig på universitet i Frankrig og ville
ikke tilbage til Danmark lige med det
samme, og så bød der sig en rejsemulighed
til Venezuela. Og det er jo om at springe på, hvis man ger ne vil flytte

Årets nyhed er de facetterede Tahitiperler, som
grundet deres store farvespænd opnår en helt
fantastisk dybde. De indre lag af perlemor bliver
synlige gennem den facetterede overflade.

sig! I Venezuela tilbragte jeg seks måneder,
hvor jeg samlede erfaringer til at komme
ind på universitetet i Danmark og læse
videre til marinebiolog. Gennem universitetet i Caracas blev jeg tilknyttet en marinebiologisk station på Los Roques og fik tildelt et projekt og en mentor til at lede mig
igennem studierne.
Her bor Kira Kampmann i tr e måneder

Flash IV stævner
ud af Panamakanalen med
Kira Kampmann
ved roret –
forude venter
åbent hav.

De sorte perler,
Kira Kampmann
mødte i Fransk
Polynesien, og
som plantede
frøet til firmaet
Marc’Harit...
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– Flash IV, som skulle
bringe mig til Fransk
Polynesien for første
gang. Her ses den ud
for øen Los Roques i
Caribbien.

på en lille ø på
blot 500 x 500
meter og sover
i en simpel hængekøje under et
myggenet – en
god træning til
senere op levelser,
skal det vise sig.
Tværs over
Stillehavet
Under opholdet lær er
hun mandskabet på
Flash IV – en stor 52 fods
yacht – at kende, og da
hendes projekt er afsluttet falder det så heldigt, at Flash IV
netop står for at skulle fortsætte
sin sejlads jor den rundt – næste
etape er tværs over Stil lehavet –
men man er i be kneb for mandskab.
– Efter få over vejelser meldte jeg
mig til deltagelse, fortæller Kira
Kampmann med et smil. Jeg havde
en uge i Caracas inden afr ejse – lige

Kira Kampmann er idag 32
år og kører sin virksomhed
med succes på syvende år.
Hun er kendt i smykkebranchen som specialist med sans
for kvalitet og stor fokus på
bæredygtighed. Foruden salg
holder hun også foredrag og
kurser om perler, og hun står for
den store anerkendte internationale
smykkekonkurrence Tahitian Pearl Trophy i
Skandinavien. Sin tid deler hun mellem firmaet
i Danmark og en tæt kontakt til perlefarmerne, som hun besøger
jævnligt, og til gravører
og andre af hendes
leverandører på de
mange specielle
perler i sin
kollektion.

TAHITIPERLEN
MED SIN
UNIKKE
CHARME OG
UENDELIGE
MANGFOLDIGHED
FORMÅR AT
BREDE EN
INDRE RO
I DEN, SOM
BESKUER DEN
– OG ENDNU
BEDRE FOR
DEN, SOM
BÆRER DEN.
Kira Kampmann
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Fra Galapagos.
Ikke taget med
telelinse, men er
bare ganske tæt
på.
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Sådan sov Kira Kampmann i de tre måneder, hun opholdt sig på
denne lille ø i Det Caribbiske Hav – en god træning i senere at finde
sig til rette på yachten under sejladsen over Stillehavet.

D

tid til at tage et dykkercertifikat, hvilket ville
blive uundværligt på en båd med eget dykkerudstyr.
Aftalen er herefter at mødes med Flash
IV i Panama, hvor tur en går gennem kanalen og der efter næsten 12.000 km over
åbent hav til New Zealand.
Sine marinebiologiske pr ojekter fortsætter hun undervejs blandt andet på
Galapagos, hvor mødet med natur ens dyr
kan gør es på ganske nært hold. Og
Ækvator krydser hun svømmende ved
siden af båden.

E
S
I
G
N

U
R
E

S
M
Y
K
K
E
R

Således krydsede Kira Kampmann ækvator for første gang.
– Vores GPS fortalte os, da vi nåede ækvator, og jeg sprang i vandet. Det tog dog nogen tid at
komme over på den sydlige halvkugle med 1,5 knobs modstrøm...
Efter Galapagos gik kursen tværs over Stillehavet mod Marquesas øerne, den nordøstligste øgruppe i Fransk Polynesien. Dette er den længste strækning man kan foretage i båd uden at møde land.
– Vi kæmpede lidt sydover for at finde tradevindene, men da de endelig var i sejlene, gik det
hurtigt. På „bare“ nitten dage havde vi tilbagelagt de tusinder af sømil, som endelig bragte os land
i sigte. Det var en tidlig morgen, jeg blev vækket til min morgenvagt. Og dér i horizonten var der
noget der ikke var helt som de skyer der iblandt pryder horisonten og giver sig ud for at være bjerge. Dette var virkelig de forrevne klippesider af de høje Marquesasøer. Det eneste der manglede på
denne tidlige morgenstund, hvor solen var ved at stå op, var et følgeskab af delfiner. Men næppe
havde jeg tænkt tanken før de letgenkendelige små hvin var at høre og vi blev på herskabelig vis
fuldt til lands af en skole morgenjagende delfiner.

Tidlig økologi: Muslingerne renses naturligt af
de omkringværende fisk.

– Fra Marquesasøerne, hvor jeg fejrede min 21. års fødselsdag, gik det videre til
Tuamotuøerne, eller rette atollerne; vulkaner, der er sunket under deres egen vægt,
og der er således kun det koralrev tilbage, som engang dannede sig omkring øen.
Det var her i disse isolerede egne, at mødet med „den sorte perle“ fandt sted. På billedet herover ses farmen, som viste mig alt fra podning til høst.
Til højre graveret Tahitiperle, der bliver fremstillet af tatovører, der arbejder med de
samme mønstre, figurer og værktøjer, som bliver brugt i de traditionelle tatoveringer.
Graverede perler blev introduceret i Danmark sidste år af Marc’Harit.

Mødet med den sorte perle
På omtr ent halvvejen kommer de forbi
Fransk Polynesien, der er en øgruppe på
118 øer og atoller, hvoraf den største hedder Tahiti. På disse øer tilbringer Kira
Kampmann ti dage på en
perlefarm og møder for
første gang den stor e
Tahitiperle – blandt
andet den naturligt
sorte perle, der går
under navnet Nat tens Dronning, og
som besidder en
ganske unik skønhed.
– Det er en perle med
en uimodståelige tiltrækningskraft! Jeg følte det
som, at jeg fik en mission om at
udbrede viden og kendskab til disse natu-

Tahitiperlernes naturlige
farveforløb anvendt til en
smuk collier.
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Kursusleder Kira Høg Kampmann er indehaver af Marc’Harit og har mange års erfaring inden for perlernes verden. Hun er
uddannet blandt andet på Tahiti og forhandler perler, holder foredrag og underviser.
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PERLEKURSUS
De100 procent bæredygtigt
producerede Cortezperle fra
Mexico.

rens smukke ædelsten, som på det tidspunkt var forholdsvis lille, fortæller Kira
Kampmann. I en blanding af målr ettethed
og eventyrlyst og med sin nyfundne passion køber hun som blot fir eogtyveårig en
enkeltbillet til Tahiti og bosætter sig her.
– Jeg arbejdede for pr omotion organisationen GIE de T ahiti og studer ede lagunernes marineliv, lærte at grader e de ædle
perler og blev efterhånden specialist på
området Tahiti- og South Sea perler . Perler
som pryder de smukkeste smykker, og som
gennem tidens løb også har vær et og er
blandt de kongeliges foretrukne ædelsten.
Eget handelsfirma
Det var en naturlig følge af hendes mission
at starte en forretning, der kunne bringe de
smukke perler ud til smykkedesignere og til
kvinder og mænd.
– Da jeg mødte perler ne, kunne jeg se,
at jeg med dem kunne vær e aktiv i alle de
felter, der har min inter esse – og faktisk
udnytte min indsamlede marinebiologiske
viden: Der er den naturvidenskabelige tilgang i at vide alt om muslingerne og deres

leveforhold. Der er bevidstheden om dyrkningsforhold, der tager vare på både miljø,
muslinger og perler – således blev min lille
miljøaktivist tilfr edsstillet. Der er har dcore
forhandlingsteknikker i perlehandlen, menneskekundskab og mulighed for at bruge
mine sprogkundskaber. Og der er kontakt
med det mere kunstneriske og designmæssige i at se perler ne blive brugt i det fuldendte smykke. Jeg har sjældent stødt på
andre brancher, hvor jeg ville kunne få alle
disse interessefelter til at mødes.
Hendes firma Mar c’Harit er den eneste
virksomhed i Skandinavien, der tilbyder
Tahitiperlen dir ekte fra Fransk Polynesien.
Med tiden er det også blevet til perler fra
andre områder i Stillehavet, fra hvide til
gyldne South Sea perler fra Australien og
Filippinerne til den 100 procent bæredygtige Cortezperle fra Mexico, ligesom hun
hyppigt intr oducerer helt nye typer perleforarbejdninger som eksempelvis graver ede perler og senest de facetterede perler.

www.marcharit.com

Marc’Harit tilbyder
i samarbejde med
Handelsfagskolen
spændende og
dybdegående kurser
om perler.
– Vi mærker en stigende interesse for perler og derfor et større behov for viden, fortæller kursusleder Kira Kamp mann fra firmaet Mar c’Harit. V igtigheden af faguddannet og vidende personale er altafgørende for smykkebutikker ne, og på kurser ne
er der mulighed for at få netop denne
viden. Vi gennemgår blandt andet de mest
kendte perletyper, deres karateristik og forskelligheder, sagn, myter , vær disætning,
perlepleje, perledyrkning, naturperler ,
bæredygtighed, matchning og på Modul II
desuden boring og montering. Kurserne er
for både butikspersonale og guldsmede.
Modul I (1 dag): 4. april i København og
11. april i Århus.
Modul II (2 dage):
12.-13. september i København.
Tilmelding på www.marcharit.com
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