Åmsele bara en av paret Gaudys
ädelstenar

Lysells gamla butik ska bland annat användas till silversmide och
konstutställningar. I morgon inviger Monica och Eduard Gaudy Lehna
Edwalls ängel som ska stå utanför huset. Hunden Gaia är måttligt
intresserad av den delen. Foto: KENNETH SANDELIN
Det är en lång väg från Strandvägen i Stockholm till Åmsele. Men Monica
och Eduard Gaudy har tagit steget och ska bland annat arbeta med
silversmide i Lysells gamla butik.
På ytterväggen står det fortfarande Lysells trots att det gått sex år sedan
affären lades ner. Men skylten har suttit på väggen länge och det är inte så lätt
att plocka ner ett landmärke. Alla i Åmsele vet dessutom redan att det är på väg
att bli ny verksamhet i huset.
– Men efter att tag blir det nog någon annan skylt, säger Eduard Gaudy.
Ännu återstår mycket arbete i den gamla butiken men Eduard Gaudy ser inte
det minsta stressad ut, han tycker om att ha projekt att arbeta med. Lite senare
pekar han ut några andra hus i närheten han gärna skulle bygga om. Inte heller
verkar det vara några infall utan han vet hur stora byggnaderna är, och hur de
skulle göras om.
Gaia lockade hit Monica
Eduard vill ha saker att göra men han säger att hustrun Monica är bättre på att
rota sig socialt och hon är redan med i den lokala kören. Monica är också
anledningen till att de delvis bor i Åmsele – såvida vi inte ska skylla på hunden
Gaia. Det var nämligen när de skulle skaffa en ny hund som Monica Gaudy kom
till Hällnäs och började se sig om i trakterna. Vid tredje besöket blev hon
förälskad i miljöerna, människorna och friheten.
– Det finns inga staket här. Det säger något om människorna här att gränserna

inte behöver markeras, säger hon glatt och påpekar att i Stockholm är allting
inrutat.
Det slutade i alla fall med att de köpte ett litet hus som de besökt de senaste
åren – och jämfört med Stockholmspriserna kostade det ingenting. Deras
företag har de på Strandvägen alldeles bredvid Dramaten och det ska de
fortsätta driva, men de räknar med att tillbringa mer tid i Åmsele.
Kurser i silver
Deras Åmselesatsning startade i år då de bestämde sig för att köpa Lysells hus
och använda det för kurser, galleri och arrangera mineraldagar. Eduard Gaudy
är nämligen guld- och silversmed och skulle vilja använda huset i Åmsele för att
arbeta med silversmide och arrangera kurser. I ett rum på bottenvåningen ska
han bygga arbetsbänkar, men det stora rummet ska också användas till
utställningar av olika slag.
Monica är gemmolog vilket betyder ädelstensexpert och i augusti planerar de
sina första mineraldagar, vilket betyder att amatörgeologer, samlare och andra
ställer ut, byter och säljer stenar. Med Gaudys kontaktnät och möjligheten att ta
hit stenslipare tror de att arrangemanget på några års sikt kan växa.
– Vi ser det som ett sätt att marknadsföra Åmsele och tycker att det är
jätteviktigt, säger Monica som säljer in Åmsele bland sina kunder.
Öppna armar
En del har sagt åt Monica att det lyser om henne när hon pratar om Åmsele och
hon erkänner att hon är väldigt förtjust.
– Jag har också lite skamkänsla att jag tidigare inte visste någonting alls om
Norrland.
Även om Monicas entusiasm var först att väckas så kom maratonlöparen
Eduards kärlek när han sprang från Hällnäs till Åmsele.
– Från första dagen har det varit öppna armar från folk här och jag har aldrig
varit med om den öppenheten någon annanstans.
Fast en sak återstår: Jakten. Bybor har frågat om Eduard jagar och han har sagt
att han funderar på saken. De ska trots allt vara i Åmsele rätt mycket.
– Det här är ett framtidsprojekt för oss. Om tio år går vi pension och då kommer
vi nog att stanna här allt längre tider, men vi är aktiva människor och tänker
inte slå oss till ro, säger Eduard.

