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M O D E
Guldvivas smycke

 Den åländska guldsmeden Maria Karlström har 
skapat varumärket GULDVIVA, en smyckeskollektion 
som blivit populär över hela Norden. Bland dem som 
bär hennes skapelser finns till exempel Sveriges kron-
prinsessa Victoria.

Ändå var det med skräckblandad förtjusning Maria 
svarade ja på frågan att tillverka ett unikt specialsmycke 
till Viking Graces gudmor inför dopet. Dels för att 
dopsmycket är en djupt rotad tradition och därför ställer 
extremt höga krav och dels för att det inte är det allra 
enklaste att formge ett smycke som definierar något så 
komplext som ett modernt kryssningsfartyg. Men det 
gick vägen med bravur. Maria Karlström fick frågan i 
fjol våras och i november var det klart! Inte bara det. En 
helt ny smyckeskollektion, med dopsmycket som förlaga, 
finns också till salu ombord på Viking Grace.

–Jag ville inte att smycket bara skulle symbolisera Vi-
king Grace utan också passa in i GULDVIVA-filosofin, 
andas vår personlighet. Det ska vara rent i linjerna och 
stiligt att bära, förklarar Maria Karlström.

Resultatet blev efter många tankar och flera olika spår 
ett halssmycke i vitt guld där fartygets elva våningar 
lyser igenom tillsammans med vågorna som bär Viking 
Grace framåt. Det är enkelt till sin konstruktion men 
komplext till sitt innehåll.

–Min utgångspunkt var att inkludera det som ett 
modernt kryssningsfartyg består av; känslan av en hel 
värld. De elva våningarna på Viking Grace fick därför 
ta plats som skilda komponenter i smycket. De repre-

Unikt dopsmycke av 
återvunnet silver
När gudmor Ann-Charlotte Nordström med hjälp av ekologisk champagne önskade värl-
dens miljövänligaste kryssningsfartyg Viking Grace lycka och välgång på havet fick hon 
som minne två unika smycken. Guldsmeden Maria Karlström har formgivit och tillverkat 
smyckena som är gjorda av återvunnet silver och guld.
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senterar de olika rytmer som finns ombord – inklusive 
stillheten, säger Maria Karlström.

Det blev till sist inte bara ett utan två olika dopsmyck-
en. Ett hängsmycke i vitt guld med diamantinfattningar 
som rederiet Viking Line skänkte till gudmor Ann-
Charlotte Nordström och en armring i vitt guld som 
blev STx-varvets gåva till gudmor. Båda smyckena är 
gjorda i återvunnet vitt guld. Ombord på Viking Grace 
finns nu smyckeskollektionen GRACE att köpa, även 
det delvis av återvunnet material som Maria Karlström 
köper från ålänningar och gör om till smycken. Hon är 
självklart både nöjd och stolt över hela kollektionen men 
hissar det större hängsmycket i den längre kedjan extra 
mycket.

Smycken är ju vad de är när de ligger i lådan. Men när 
det gäller det större hängsmycket händer något med 
bäraren. Det är som man får större lyster bara genom 
att dra det över halsen. Smycket börja leva när det bärs.
GULDVIVA har sedan en tid tillbaka erbjudit ålän-
ningarna att köpa upp gammalt silver och guld som 
inte längre används och göra om materialet till vackra 
smycken. Därför passar smycket GRACE extra bra in i 
bilden. Viking Grace drivs ju fram med naturgas och är 
i dag världens mest miljövänliga kryssningsfartyg där 
återvinning och hållbarhet är viktiga värdeord.
Smycket säljs ombord på Viking Grace och även 
i butiken i Mariehamn samt i GULDVIVAs egen 
webbshop. 


