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perleGUIDE Hvordan finder du rundt i 

perlernes verden, hvad skal du 

være opmærksom på og hvad bør 

du spørge om, når du ønsker at 

købe en perle? Det forklarer Kira 

Kampmann fra firmaet Marc’Harit.

De mange perletyper og deres individu-
elle karakteristika kan let skabe forvirring 
og misforståelser – ikke mindst i forhold til 
de ofte store prisforskelle. Men lige som 
med diamanter findes der faktisk klassifika-
tions- og graderingssystemer, der gør det 
nemmere at forstå og kommunikere om 
den enkelte perles kvaliteter.

To graderingssystemer 
Hvor graderingssystemer til diamanter kun 
skal gælde for én type sten er det noget 
mere kompliceret at lave et entydigt klas-
sifikations- og graderingssystem til perler, 
for der findes mange perletyper fra fersk-
vand til Akoya og Tahiti og South Sea. 
Karakteristika hos disse forskellige perlety-
per er på nogle områder forskellige; eksem-
pelvis kan perlemorlaget på Akoya variere 
betragteligt i tykkelse, hvor den på Tahiti 
og South Sea har et garanteret minimum. 
 The World Jewellery Confederation  
CIBJO arbejder til stadighed på at udarbej-
de ét internationalt anerkendt system. De 
to mest anvendte systemer i dag (A grade-

ringssystemet og det officielle graderings-
sytem fra Tahiti) fokuserer mest på kvalite-
ten, karakteriseret ved overfladerenhed og 
glans. De arbejder ud fra samme kriterier 
men med forskellige benævnelser. Kriterier-
ne er perletype, størrelse, form og kvalitet. 
Begge graderingssystemer kan anvendes 
på alle perletyper.

Glans og overfladerenhed
Glansen er det vigtigste kriterium for per-
lens overordnede kvalitet, men det er 
overfladerenheden der giver den endelige 
kategoriplacering. Glans er en refleksion af 
lys på perlens overflade. Forskellen på en 
højglans perle og en mat perle ligger i 
lysets evne til at skinne igennem lagene af 

aragonit og conchiolin i perlemoret. 
Be tegnelsen Orient bruges, når perlemoret 
er af en så fin kvalitet, at lyset reflekteres 
fra perlens indre. 
 En høj glans er en indikation på et tykt 
og sundt perlemorslag. Ikke alle perler med 
et tykt perlemorslag er dog ensbetydende 
med en høj glans, men tykkelsen af perle-
morslaget er uanset graden af glans en 
garanti for holdbarhed. 
 Meget få perler er helt rene i overfla-
den. Ujævnheder som pikkeringer, rynker, 
buler, fordybninger, ridser, streger, ham-
ringer eller mælkehvide pletter kan fore-
komme. Punktvise pikkeringer vil nedsætte 
perlens værdi. 

A graderings-
system

Det officielle 
graderingssystem 
fra Tahiti

Overflade Glans

AAAA Top Gem Perfekt overflade Meget høj

AAA A Perfekt overflade. Evt. pikkeringer på mindre en 10 % af perlens overflade Høj til meget høj

AA+ B Ren overflade, lette pikkeringer på mindre end 30 % af perlens overflade Middel til høj

AA C Moderat pikkering på mindre end 60 % af perlens overflade Moderat til høj

A D Pikkeret overflade. Pikkeringer på mere end 60 % af perlens overflade Lav

Rebut Stærkt pikkeret. Under kommerciel kvalitet og må for Tahitis vedk. ikke eksporteres Lav eller ingen

Glans Karakteristika

Meget høj Skarp spejleffekt og klar refleksion. Eventuelt metallisk glans

Høj Lysende refleksion, mindre skarp end ved meget høj glans

Middel Mindre klar refleksion. Til tider Silky Look – også benævnt ”Pearly effekt”

Lav Mat, meget lidt refleksion

De mest kendte 
perletyper

Almindelige 
størrelser

Sjældne størrelser Naturlige farver

Ferskvandskulturperler 2-10 mm uden kerne / 
10-13 mm med kerne

13-20+ mm Hvid, fersken, rosa, violet

Akoya Kulturperler 2-9 mm 10-11 mm Hvid, creme, hvid med rosa overtone, silver

Tahiti kulturperler 8-16 mm 16-20+ mm Sort, silver, pistacie, bordeaux, peacock, brun, blå, grå med farveovertoner

South Sea kulturperler 9-18 mm 18-20+ mm Hvid, creme, hvid med rosa overtone, hvid med blå overtone, silver, gul, guld

Foto Iben Bølling Kaufmann

Et udvalg af Tahiti, South Sea, graverede og 
facetterede perler, alle i naturlige farver.
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Form Karakteristika

Rund Perfekt rund, hvor diameteren ikke afviger mere end 2 %

Semi - Rund Rund, diameteren kan afvige mellem 2-5 %

Dråbe Symmetrisk form. De meget spidse dråber er sjældne og eftertragtede

Near Round, Oval 
og Bouton

Harmonisk form, afviger mere end 5 % i diameteren

Semi - Barok Symmetrisk form, ofte dråbeformet og med en uregelmæssighed i den ene ende

Barok Asymmetrisk form

Cerkleret Symmetrisk og asymmetrisk form. Med symmetriske ringe i overfladen, enten i farven 
eller som "riller" 

KøbSGUIDE
1: Vælg perletype
Når du skal investere i nye perler til 
smykkesamlingen skal du som ud -
gangspunkt tage stilling til grundlæg-
gende kriterier som hvilke farve og 
størrelse, du ønsker. Disse kriterier har 
indflydelse på valget af perletype. I 
oversigten på forrige side ses overord-
nede karakteristika for de fire kendte 
perletyper.
 Vær opmærksom på, at farvebe-
handlede perler, afhængig af den 
anvendte farvebehandlingsmetode, 
med tiden kan miste farven. Det er 
som oftest ferskvandskulturperler, 
Akoya og Gold South Sea kulturperler 
der farvebehandles. Spørg altid din 
guldsmed om perlerne har naturlige 
farver eller er farvebehandlede.

2: Vælg form
Som udgangspunkt podes muslinger 
med runde kerner med det formål at 
opnå runde perler. Muslingerne skaber 
dog også perler i mange andre former. 
Formen indgår som et klassifikations-
kriterium og er dermed med til at 
fastslå perlens værdi. De perler der 
afviger fra den oprindeligt ønskede 
runde form kan kvalitetsmæssigt godt 
graderes til en A kvalitet, ligesom en 
perfekt rund perle kan det. Værdien vil 
dog stadig sættes lavere på grund af 
den afvigende form. Den helt runde 
perle forbliver den mest efterspurgte 
og dermed den højest værdisatte. 
Perfekte dråber kan i de høje kvaliteter 
værdisættes på højde med runde per-
ler. Form har meget med personlig 
smag at gøre, derfor kan ikke runde 
perler være meget attraktive for den 
enkelte bærer eller designer.

3: Vælg kvalitet
Når du ønsker at købe perler, og perle-
type, størrelse, farve og form er beslut-
tet, skal du tage stilling til kvaliteten. 
Kvaliteten karakteriseres ved glans og 
overfladerenhed. En perles værdi stiger 
jo højere glansen er og jo renere over-
flade den har. Skal du tage hensyn til 
prisen er det altid tilrådeligt at vælge 
perler der har nogle få pikkeringer, 
men stadig en høj glans, da en højere 
glans har tendens til at skjule uregel-
mæssighederne. Samtidig anbefaler 
jeg det at vælge perler med et garan-
teret tykt perlemorslag for at være 
sikker på en god holdbarhed.

Kira Kampmanns firma Marc’Harit 
afholder dybdegående perlekurser blandt 
andet om klassifikation og gradering.
www.marcharit.com/events/

Ferskvandskulturperler 
i naturlige farver


