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MUO T I
Guldvivan korut

Ahvenanmaalainen kultaseppä Maria Karlströmin 
luoma GULDVIVA-tavaramerkki käsittää korukokoel-
man, josta on tullut suosittu kaikkialla Pohjoismaissa. 
Hänen korujensa käyttäjiin kuuluu esimerkiksi Ruotsin 
kruununprinsessa Victoria.

Menestyksestään huolimatta Maria epäröi vastata 
myöntävästi, kun häntä pyydettiin suunnittelemaan 
uniikkikoru Viking Gracen kummille kastajaistilaisuut-
ta varten – osittain sen vuoksi, että korua pidetään vah-
vana perinteenä ja sitä kohtaan asetetaan suuria odotuk-
sia, ja osittain sen vuoksi, että nykyaikainen risteilylaiva 
on hankala aihe korulle. Tulosta voi pitää kuitenkin 
loistavana. Maria Karlström otti tehtävän vastaan viime 
keväänä ja jo marraskuussa koru oli valmis. Uniikkiko-
run lisäksi syntyi myös kokonainen uusi korusarja, joka 
on nyt myynnissä Viking Gracella.

– En halunnut korun symboloivan ainoastaan Viking 
Gracea vaan sopivan myös GULDVIVA-fi losofi aamme 
ja henkivän yksilöllisyyttämme. Korun muotokielen on 
oltava selkeälinjainen ja sen on oltava tyylikäs kantajal-
leen, Maria Karlström toteaa.

Monien suunnitteluvaiheiden jälkeen tuloksena oli 
valkokullasta valmistettu kaulakoru, jossa laivan 11 
kerrosta hohtaa valoa yhdessä Viking Gracea eteenpäin 
kuljettavien aaltojen kanssa. Korun rakenne on yksin-
kertainen, mutta sisältö monivivahteinen.

– Lähtökohtanani oli sisällyttää koruun modernin 
risteilyaluksen edustama oma, kokonainen maailma. Sen 
vuoksi Viking Gracen 11 kerroksella on korussa oma 
erillinen osansa. Kerrokset edustavat laivan eri tilojen 
rytmejä – hiljaisuus mukaan lukien, Maria Karlström 
sanoo.

Ainutlaatuinen kastekoru 
kierrätetystä hopeasta
Maailman ympäristöystävällisimmän risteilylaivan kummi Ann-Charlotte Nordström kastoi 
Viking Gracen luomusamppanjalla ja toivotti alukselle onnea ja menestystä merellä. Lah-
jaksi hän sai kaksi kultaseppä Maria Karlströmin suunnittelemaa ainutlaatuista korua, jotka 
on valmistettu kierrätetystä hopeasta ja kullasta.
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Kastekoruja syntyi lopulta kaksi kappaletta, joista 
toinen oli valkokultainen ja timanttiupotuksin koristel-
tu kaulakoru, jonka Viking Linen varustamo lahjoitti 
aluksen kummille, Ann-Charlotte Nordströmille, ja 
toinen oli valkokultainen rannekoru, joka oli STX-
telakan lahja kummille. Molemmat korut on valmistettu 
kierrätetystä valkokullasta. Laivalla on nyt myynnissä 
GRACE-korusarja, jonka koruissa on käytetty kierrä-
tettyä hopeaa, jota Maria Karlström ostaa ahvenanmaa-
laisilta. Maria on luonnollisesti tyytyväinen ja ylpeä 
koko sarjastaan, mutta pitää erityisesti pitkässä ketjussa 
olevasta suuresta kaulariipuksesta.
 Korut ovat rasioissaan vain pelkkiä koruja. Koru, ja 
erityisesti suuri kaulariipus, vaikuttaa kuitenkin aina 
kantajaansa – aivan kuin korun kantajasta tulisi valo-
voimaisempi koru kaulassa. Koru alkaa elää vasta sitä 
käytettäessä.

GULDVIVA on jo jonkin aikaa tarjonnut ahvenanmaa-
laisille tilaisuuden myydä vanhoja, hopea- ja kultakoru-
ja, joille ei ole enää käyttöä koruina. Materiaali sula-
tetaan ja siitä valmistetaan uusia kauniita koruja. Näin 
myös GRACE-koru sopii aluksen luonteeseen erityisen 
hyvin. Viking Grace kulkee luonnonkaasulla ja se on 
tänä päivänä maailman ympäristöystävällisin ristei-
lyalus, jolla kierrätys ja kestävä kehitys ovat tärkeitä 
arvoja.

Korusarjaa myydään Viking Gracella, alan myymä-
löissä Maarianhaminassa sekä GULDVIVAn nettikau-
passa. 


