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Christoph Schenk njuter av sitt 
nyfunna paradis i Galåbodarna. 
Efter ett hårt arbete med att bygga 
stugor under sommaren och hösten 
ser han fram mot att få fira julen i 
Berg.  
Foto: Mattias Modéen

 

Christoph fann sitt paradis i 
Galåbodarna 
  

Det är några minusgrader i luften och solen silar genom snötyngda träd. 
Tystnaden är i det närmaste total. Christoph Schenk tycker att han har hamnat i 
paradiset.  
- Här är så fin natur och det är roligt att jobba här. Man slipper undan all den 
trängsel och stress som är i Tyskland, säger Christoph Schenk på lätt bruten 
svenska. 
 
Vintern har precis gjort entré när LT hälsar på i Galåbodarna. För bara några dagar sedan 
frös marken till ordentligt, men snön har redan hunnit lägga sig decimetertjock och bäddar
in naturen i julig vinterskrud.  
     
   Hunden Tosca hoppar omkring i den spännande miljön.  
     
   - Vi köpte marken här för fem år sedan, berättar Christoph Schenk.  
     
   "Vi" - det är han och hustrun Miriam - som år i kommer att fira sin första jul tillsammans
som bofast i Berg.  
     
   - Vi har semestrat här i trakterna under många år. Förra sommaren började vi skissa på 
att bygga stugor på de marker vi köpt och nu i somras påbörjade vi byggena, säger 
Christoph Schenk.  
     
   Stugorna ska bli fyra till antalet och stå klara för semesterboende senast nästa sommar. 
22 bäddar inryms totalt i stugorna.  
     
   Ytterligare en stuga i närheten ska göras i ordning till jaktstuga.  
     
   - Våra kompisar i Tyskland tycker nog att vi är lite tokiga och menar att det är väldigt 
tufft att flytta hit.  
     
   - Men vi har kollat statistik över hur tyskarna reser och det är många som åker till de 
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här trakterna. Vi vill kunna erbjuda dem ett bra boende nära naturen där man kan koppla 
av, säger Christoph Schenk.  
     
   Är det semestrande tyskar som ni riktar in er på?  
     
   - Delvis, men det finns även många andra turister i de här områdena. Till exempel 
norrmän och holländare. Och naturligtvis välkomnar vi även svenskar.  
     
   - Vi kommer att hålla öppet för alla och siktar på året-runt-turism.  
     
   I planerna ingår även att hyra ut skidor för turåkning vintertid och att erbjuda fjällnära 
vandringar under sommaren.  
     
   Kanske kan det även bli aktuellt med skoteruthyrning, jakt och fiske.  
     
   - Vi får se lite var vi hamnar med planerna. Mycket beror på hur vi kan utveckla ett 
samarbete med andra markägare, säger Christoph Schenk.  
     
   Just nu är det dock paus i planerna.  
     
   Julen står för dörren och Christoph Schenk ser fram emot att få fira den i Berg 
tillsammans med Miriam och Tosca. 
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