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NAMN
Vecka 6

i dag svenska: Rikard, Dick 
finska: Riku, Rikhard Ortodoxa: Pertti, Luukas

i mOrgOn svenska: Rigmor, Lillemor, Moa 
finska: Laina Ortodoxa: Feodor, Heikki, Sakari

Olin ny champion!
fst:s nyhetsankare daniel Olin 
var strået vassare i dagens frå-
gor än motståndaren sture 
lindholm. Olins 18 poäng räck-
te till en knapp seger över lind-
holm som fick 17 poäng. På ba-
sen av hur poängen fördelades 
kan man anta att två av frågor-
na var svåra, medan de tre öv-
riga var avsevärt lättare. Pröva 
och avgör själv!
jesPer VOn Hertzen
jesper.hertzen@hbl.fi

människan. Vad?

5  Det finns flera olika typerav  sådana här, bl.a. 
     dengue-, lassa-, sork- och gula. 5 5
4  Orsaken till detta är ofta någon infektion, 
    särskilt virusinfektion, men kan även före-
    komma vid olika inflammatoriska sjukdomar.
3  Med antipyretika kan man sänka detta.
2  Är en försvarsmekanism och ett tecken på att 
     immunsystemet är aktiverat.
1  När kroppstemperaturen överstiger den 
    normala har man detta.

musik. En artist.

5  Har haft 18 stycken listettor i USA, vilket över-
     träffas endast av Beatles som har haft 20.
4  Fyller 39 år i slutet av mars.
3  Inledde karriären 1990 med ett album som bar
    hennes eget namn.
2  Denna amerikanska har iriska rötter (mor) 
     och afro-venezolanska (far).
1   Några av hennes låtar är I Don’t Wanna Cry, 
    Vision Of Love, When You Believe och Hero. 1

    Världen. En organisation.

5  Organisationen grundades 1971 av en grupp 
    ledd av Bernard Kouchner. 5 5
4  Bistår människor som drabbats av kriser, krig 
    och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt,
     religion eller etnisk tillhörighet.
3  Belönades 1999 med Nobels fredspris.
2  Omkring 3 000 läkare, sjuksköterskor, barn-
    morskor och logistiker rekryteras årligen för 
    att handha olika projekt.
1  På originalspråket heter organisationen 
    Médecins sans frontières. 

sPOrt. En idrottare.

5  I OS i Helsingfors 1952 blev han diskvalificerad
     i finalen mot amerikanen Ed Sanders. 5 5
4  Uttrycket ”Tors hammare” förknippas med honom.
3  Avled nyligen i en ålder av 76 år.
2  Blev i millennieskiftet vald till Sveriges genom 
    tiderna tredje bästa idrottare efter Björn Borg 
    och Ingemar Stenmark.
1  Hans mest legendariska match torde vara VM-
    segern över Floyd Patterson på Yankee 
    Stadium i New York den 26 juni 1959.

samHälle. Ett pris.

5  Utdelades första gången den 16 november 1944.
4  Det skedde på restaurang Adlon i Helsingfors.
3  Årets pris delades ut den 1 februari på 
    Kabelfabriken i Helsingfors. 3
2  I år premierades bl.a. Niko – lentäjän poika, 
    Tummien perhosten koti samt Putoavia enkeleitä.
1  Prisets namn är också ett vanligt herrförnamn; 
    bl.a. Mäntynen, Pajunen och Björling är kända 
    sådana här. 1
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svaren: feber, mariah Carey, läkare utan gränser, ingemar johansson, jussi-pris.

Positiv guldsmed 
satsar friskt

Maria Karlström blev 
både förvånad och glad 
när telefonbeskedet kom: 
JCI Mariehamn, junior-
handelskammaren, har ut-
sett henne till Årets positi-
vaste ålänning 2008.

I motiveringen heter det 
bland annat att hon repre-
senterar åländsk entrepre-
nörsanda när den är som 
bäst och att hon är en posi-
tiv förebild för andra hant-
verkare och företagare på 
Åland.

Olika inriktning
Maria Karlström, 41 år, har 
fått entreprenörsandan och 
driftigheten i arv och i år 
fyller hennes hantverksfö-
retag Guldviva 20 år. 

Guldviva har haft lite oli-
ka inriktning under årens 
lopp. I början handlade det 
även om att reparera guld- 
och silverföremål och att 
tillverka unika exemplar 
av smycken på beställning. 
I dag har man helt speciali-
serat sig på att designa och 
tillverka egna smycken, ofta 
hämtas inspirationen till 
nya modeller i den åländs-
ka skärgårdsmiljön.

Tidigare var Maria Karl-
ström som många andra 
hantverkare – hon gjorde 
allt i hela kedjan från de-
sign till försäljning i den 
egna butiken och det har 
sina sidor. Tiden för utveck-
ling, eftertanke och fram-
tidsplanering blir ofta allt-
för kort, man förmår inte 
lyfta blicken från varda-
gens knog.

inga begränsningar
Nu har Maria Karlström 
lyft blicken och fattat ett 
stort beslut. Hon har byggt 
en ny verkstad, hon har an-
ställt fler – i dag arbetar sex 
personer vid Guldviva – och 

hon vill hitta återförsäljare 
även utanför Åland. Ma-
ria vill i framtiden vara ut-
vecklaren, inte nödvändigt-
vis den som har sitt finger 
med i all produktion.

– Det är egentligen mer 
jobb att marknadsföra och 
sälja sina smycken än att 
skapa dem och nu vill jag 
gå vidare med själva företa-
gandet. Jag vill att Guldviva 
ska bli ett blomstrande fö-
retag som lever vidare även 
när jag slutar jobba en vack-
er dag och det finns egent-
ligen inga begränsningar. 
Finland är stort och värl-
den är ännu större, säger 
Maria Karlström.

Guldviva har i dag cirka 
200 olika modeller i sitt sor-
timent och nya skapas hela 
tiden. Det ligger mycket 
handarbete bakom minsta 
lilla örhänge – det ska bland 
annat smidas, lödas, slipas, 
poleras och filas.

– Man hanterar ett smycke 
minst sju gånger innan det 
är helt klart, säger Mari 

Stefansdotter som arbe-
tar i verkstaden.

för prinsessan
Guldvivas storsäljare ge-
nom åren är modellen 
Blomman som numera är 
varumärkesskyddad både i 
Finland och Sverige. 

Maria Karlström tog chan-
sen inför kronprinsessan 
Victorias besök på Åland 
i våras och skickade två 
Guldviva-smycken till ho-
vet i god tid före besöket.

Victoria bar ett av smyck-
ena när hon kom och det 
gladde givetvis Maria men 
ännu gladare blev hon när 
hon senare såg en bild av 
prinsessan på första sidan 
i tidningen Expressen. Då 
hade Victoria valt att bära 
Blomman-halssmycket un-
der ett besök någonstans i 
Sverige!
Helena fOrsgård
Helena.forsgard@hbl.fi

Guldsmeden Maria 
Karlström nedslås 
inte av dystra pro-
gnoser. Hon satsar 
framåt, anställer 
fler och har en klar 
vision – att skapa ett 
blomstrande företag 
med en helåländsk 
produktion av 
smycken. Inte undra 
på att hon utsetts till 
Ålands positivaste!

ROBERT JANSSON

ser mÖjligHeter. Maria Karlström, utsedd till Årets positivaste ålänning, firar 20 år som 
företagare i år. – Jag arbetar mycket men framgång kommer inte utan hårt arbete, säger hon.

daniel Olin sture
lindHOlm


