
GRAVEREDE

46

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

De håndgraverede Tahitiperler fra Fransk

Polynesien kunne også hedde tatoverede perler.

For det er den samme teknik, det samme 

værktøj og de samme traditionelle mønstre, 

der benyttes. Kira Kampmann importerer 

perlerne til Danmark.

– Perlerne dyrkes i de fransk polynesi-
ske atoller og er kendt for deres unikke far-
ver, former og glans, fortæller Kira Kamp -
mann, hvis firma Marc’Harit er ene -
importør i Dan mark af blandt andet de
hånd graverede fransk polynesiske Tahiti -
perler.

– Nogle perler har et ekstraordinært
tykt lag perlemor og er dermed ideelle til at
blive håndgraverede. Man udvælger perler,
der har pikeringer i overfladen, det vil sige
små prikker eller fordybninger i perlemors -
laget. Ved graveringen forsvinder disse
pike ringer, og mønstrene, det tykke perle-
mor og de smukke farver står tilbage som
et unikt både råt og elegant udtryk.

Traditionelle tatoveringer
– At man graverer Tahitiperler er forholds-
vis nyt og ikke en del af de egentlige tradi-
tioner, forklarer Kira Kampmann. Men gra-
veringerne er inspireret af de traditionelle
fransk polynesiske tatoveringer, som er
særligt levende og komplekst udført på
Marquesasøerne.

– Mønstrene illustrerer ofte folkets til-
knytning til naturen og dyrene. Bølgerne i
havet og eksempelvis dyr som skilpadder,
rokker og firben er ofte brugt. Også de
kendte polynesiske graverede Tiki-skulptu-
rer udformet af træ eller sten giver inspira-
tion. Tikien er en del af den polynesiske
mytologi – en ånd og ofte udformet som
en gud.

– Graveringerne udføres med samme

– De traditionelle fransk
polynesiske tatoveringer
er en udsmykning, og
det samme gælder disse
graverede Tahiti perler,
en udsmykning af 
naturens eget produkt,
fortæller Kira Kampmann
fra Marc’Harit.

Marc’Harit

Af Christian Schmidt
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PERLER
maskine, som man tatoverer med. Jo tyk-
kere perlemoren er, des mere markante
graveringer kan der laves. Graveringerne
kan være mere eller mindre detaljerede,
blandt andet afhængigt af perlernes stør-
relse og naturligvis gravørens dygtighed og
præsicion. 

Danske smykker
De perler, Marc’Harit forhandler, er i
størrelserne 11 til 16 mm og er
runde i formen. Enkelte dråber
kan forekomme men er mere
sjældne. På perler under 11
mm er det svært at lave 
graveringerne harmoniske.
Priserne ligger fra cirka
2.700,- til cirka 5.700,- kroner

afhængigt af størrelsen og graveringerne.
Kira Kampmann oplever stor interesse

for de graverede perler blandt danske
smykke  designere. Enkelte har skulle vænne
sig lidt til dem, præcis som da Tahitiperlen
først kom til landet, men de der har brugt
dem i deres design har til gengæld haft et
godt salg.

– Det er også en rigtig god måde at
præsentere en perle for en mand på,

da han ikke får den helt samme
association til en perle, når den

er graveret, smiler Kira
Kampmann. 

www.marcharit.com

Håndlavet halssmykke af Mads Heindorf
med sort graveret Tahitiperle og fatninger
af 18 karat hvidguld på sort flettet læder -
snor. Pris 12.600,-

– Jeg har prøvet af lavet en
meget maskulin smykkeserie,
som også skilder sig ud fra
mængden, og synes at de
graverede perler var perfekte
til dette, fortæller Rebecca
Falck. Herunder collier i 14
karat guld med 14-14,5 mm
perle på lædersnor til cirka
41.000,-.

Rebecca Falck har brugt en 14-14,5 mm
graveret perle og skabt matchende 
guldperler i 14 karat, hvoraf nogle har 
fået samme mønster som perlen og gjort
graveringer er gjort sorte med Rhotenium.
Sat på 5 mm lædersnor. Pris for armbåndet
cirka 18.000,-.De graverede

Tahitiperler kommer 
i mange smukke
farver, i forskellige 
størrelser fra 11 til 
16 mm og med
unikke håndgjorte 
graveringer.


