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Indledning 

Der findes to hovedmaterialer, som østers udskiller for at danne en perle. Det første kaldes perlemor, og 

det andet kaldes conchiolin. Ved skiftevist at udskille disse to stoffer kan ethvert bløddyr lave den 

perlemor, der udgør deres skal. Hvilket også er derfor, at man finder perler i så mange forskellige typer 

bløddyr og så mange forskellige steder i verden.  

Det vigtigste omkring disse stoffer er, at de er altafgørende for kvaliteten af det endelige perleprodukt. Så 

inden vi kan begynde at vurdere vores spandfuld af netop høstede perler, er vi nødt til at forstå, hvad vi 

vurderer, mere indgående.  

Perlemor 

Perlemor er en kombination af to stoffer, som østersen belægger perlen med. Den første del er 

kalciumkarbonat, som østersen omdanner til et mineral kaldet aragonit. Det har samme kemiske 

sammensætning som mavesyretabletter. Faktisk var en af perlens medicinske anvendelser for et par 

hundrede år siden, at man knuste perler ned i et glas vin og brugte det til behandling af mavebesvær for 

konger og dronninger og andre rige adelige. Da dette selvfølgelig var naturperler, var dette måske det 

dyreste glas mavesyremedicin, som man nogensinde har indtaget for sure opstød. Men det virkede.  

Kalciumkarbonat i perlers aragonit er arrangeret i prismeformede krystaller, der dannes i lag. Østersen vil 

udskille et lag perlemor, der dækker irritanten, og derefter et lag af conchiolin. 

 

 

  

 



Conchiolin 

Conchiolin er et organisk protein, som østers udskiller oven på perlemoren, som effektivt fungerer som et 

klæbestof for perlemorslagene. Det er disse velordnede lag, den samlede tykkelse af lagene og glatheden af 

disse lag, der udgør formeringen af kvaliteten af den færdige perle.  

Nedenfor ser vi en illustration, der viser, hvordan aragonit/conchiolin lægges på overfladen af startkimet. 

Det lyseblå område er startkimet, som vi poder ind i østersen. Firkanterne er aragonit-krystallerne. De blå 

linjer er lagene af conchiolin, der forbinder den protein, som østersen udskilte for at binde lagene sammen. 

 

 Det vigtige ved dette er, at aragonit ligger som prismeformede krystaller. Og hvad gør en prisme? Den 

bryder lyset i et farvespektrum. Og det er lige netop det, som aragonit gør med perler. Denne brydning af 

lyset på en perles overflade kaldes orient, eller glans. 

Orient 

Du vil måske høre betegnelsen "glans" anvendt inden for dagens perlekredse. Men den traditionelle 

betegnelse for lysspredning på overfladen af en perle kaldes "orient". Derfor vil det også være den 

betegnelse, som vi bruger, fordi en perles orient er den primære grund til at eje perler. Den vigtigste 

bestanddel ved en perles skønhed. 

Der er to vigtige aspekter, der skaber en perleglas af høj kvalitet.  

 



Det første er perlemorens tykkelse. Perler med meget tykke lag af perlemor vil have et næsten metallisk 

udseende, med en meget reflekterende overflade, hvor man næsten kan se tingene i omgivelserne blive 

reflekteret. Dette er kendetegnet ved en perle med et tykt lag perlemor.  

Det andet er glatheden af perlemorslaget. Perlemor, der er lagt på i klumper eller ujævne lag, vil vise 

forvrængede billeder og ikke have den høje kvalitet af lysspredning, der kræves for at skabe en virkelig pæn 

orient.  

Disse to faktorer vil vi behandle nærmere i afsnittet om vurdering. Men lige nu er det vigtigt at forstå, at 

den ensartede dybde af perlemorslaget er årsagen til den høje kvalitet af orienten. Og denne orient er 

resultatet af lyset, der brydes på perlens overflade.  

Struktur 

Det endelige resultat af østersens aflejring af aragonit og conchiolin er meget forskelligt i en naturperle og 

en kulturperle. I naturperlen har hele perlen lag på lag af perlemor, der danner en massiv perle komplet 

bestående af perlemor. Nedenfor ser vi en tegning, der skal vise et tværsnit af en naturperle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturperler er imidlertid meget anderledes. Primært fordi størstedelen af perlen er startkimet og ikke 

perlemor. Som et eksempel er et startkim 6,5 mm i en 3-årig perle på 7 mm af fin kvalitet, og kun .5 mm er 

perlemor. 

Tænk over, hvor forskellige disse to perler er. Den ene er massiv perlemor, som det kan tage årtier at lave; 

den anden er blot et ydre lag af perlemor, som det tager maksimalt 3 år at lave og ofte kortere tid. 

Sammenlign strukturen i kulturperlen nedenfor med naturperlen ovenfor.  

  



 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

   

Ligegyldigt hvilken type perle du undersøger, så er ovennævnte proces optrådt i en eller anden form. 

Primært fordi processen for dyrkning af perler vil gælde for alle typer af kulturperler, selvom processerne 

vil variere lidt. Især for ikke-nukleerede ferskvandsperler, men dem skal vi tale om senere. Lige nu er det 

vigtigt, at du kender den kemiske sammensætning af perlemor, perlemorens struktur, orienten skabt af 

perlemoren, og forskellen i strukturen af kultur- og naturperler.  

Nu hvor vi forstår, hvad der udgør en perle rent strukturmæssigt, og hvordan denne struktur danner 

grundlaget for perlens skønhed, så er vi klar til at lære, hvordan vi vurderer vores spand af netop høstede 

perler. Men lad os først tage en praktisk eksamen i, hvad vi har lært indtil nu.  
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