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Berchtesgaden, en ort som andas historia. 

 

Sedan 1991 när jag första gången besökte Tyskland på en hastigt påkommen 

bilsemester så har jag varit fast för det landet, speciellt det sydliga Bayern. 

Bayern har det mesta en glad prick som jag kan kräva, både underbar öl var du 

än vänder näsan och även de mest gemytliga folk jag någonsin träffat under 

mina turer genom Das Vaterland. 

Den här reseskildringen är tänkt att handla mest om en av mina och familjens 

resor till det underbart vackra Berchtesgaden, beläget längst ner i Tysklands  

sydöstra hörn, mitt i en stor nationalpark. 

Det har i hundratals år sagts att just Berchtesgadener Land är den vackraste 

platsen i Tyskland och övriga alpområdet, ja kanske i hela världen! 

Ludwig Ganghofer skrev: “He whom God loves, He drops into this land”. 

Efter tidigare resor till Bayern och Berchtesgaden visste vi att vädret kan vara 

lite osäkert oavsett om man reser dit i april eller juli, därför bestämde vi oss för 

att resan skulle ske i början av juni, en lyckad chansning. 

Efter att i februari ha kontaktat vårt favoritboende, en privat uthyrare av 

lägenheter i ett mysigt bayerskt hus, och även bokat flyg och hyrbil var det bara 

att vänta spänt till vår resdag. 

När vi äntligen stod där på Arlanda kände man sig som ett barn på julafton, 

äntligen skulle jag åter få uppleva en härlig semester i ”mei zwoate Hoamat” 

(mitt andra hem)! 

 

 

Arlanda i väntan på vårt plan från 

Norwegian som ska föra oss ner till 

Bayerns huvudstad München. 
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När vi steg av planet på Münchens stora flygplats, Franz Josef Strauß Flughafen, 

blev det till att söka upp SIXT (Grundat i München) för att få ut vår hyrbil, eller 

Mietwagen som det heter på tyska, sen bar det iväg via den hastighetsbefriade 

Autobahn A8 mot Salzburg. 

Strax innan man kommer till gränsöverfarten till Österrike och Salzburg tar man 

av söderut mot Bad Reichenhall och Berchtesgaden på väg B20. 

 

 

En snabbare väg är att fortsätta rakt fram över gränsen till Österrike och sedan 

svänga av söderut på väg A10 för att efter några kilometer åter svänga av åt 

höger in på den mindre Alpenstrasse som leder tillbaka mot Tyskland och rakt 

in mot Berchtesgaden via bla. den lilla byn Marktschellenberg som ligger vid 

foten av bergsmassivet Untersberg. 

Kör man den ”snabbare” vägen missar man dock en förtjusande sträcka genom 

en stor del av Berchtesgadener Land och riskerar även böter eftersom man då 

färdas på betalpliktig väg i Österrike utan att ha betalat vägskatt där. 

Tyska hyrbilar är nämligen inte utrustad med ett vägskattemärke för 

österrikiska vägar!  
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Många vägavsnitt i Österrike är nämligen sk. Mautstrassen, dvs. att det krävs 

att bilföraren förser sin bil med ett klistermärke i framrutan som kallas Vignette 

(uttalas Vinjett). 

Dessa märken säljs bla. på bensinstationer i både Tyskland och Österrike samt 

större gränsövergångar och visar att man betalt vägskatt, märket finns i olika 

valörer men ett för 10 dagar är lämpligt och kostar 8.80 € (juni 2016), om du 

inte ska köra bil i området längre än så. 

Har du husbil (över 3.5 ton) måste du ha en dosa som registrerar din resa på de 

österrikiska Autobahns och Schnellstrassen. 

 Jag kan lova dig att om du bor i Berchtesgaden under din semester och har 

tillgång till en bil så åker du med all säkerhet flertalet gånger över gränsen till 

Österrike, både för att tanka billigare (JET på Alpenstrasse på väg in mot 

Salzburg, precis vid slottet Hellbrunn där delar av Sound of Music utspelades) 

men även för att besöka historiska platser.  

Här är en nyttig länk för den som vill läsa mer om Vignette:  

http://www.asfinag.at/maut/vignette 

 

 

 

                               

 

http://www.asfinag.at/maut/vignette
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Ett unikt byggnadsverk man missar om man tar den snabbare vägen är det lilla 

kapellet ”Wegmacher Kapelle” som uppfördes 1997 längs vägen B20 mellan 

Bayerisch Gmain och Bischofswiesen, strax söder om Bad Reichenhall. 

Dessa små kapell som det vimlar av i Bayern brukar inte vara så speciella, om 

man nu inte är katolik vill säga, men just detta kapell sticker ut lite extra i 

mängden. Det är nämligen byggt av marmor och granit från Hitlers privathus 

Berghof, närmare bestämt från den demolerade Berghof-terassen och garaget, 

det enda som fanns kvar efter sprängningen av husruinen i början av 50-talet. 
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Äntligen framme i Berchtesgaden. 

 

Till slut anlände vi ca 15:00 till vårt efterlängtade Berchtesgaden, efter ca två 

timmar rolig körning på Autobahn. 

Vi styrde mot vårt boende som är beläget en bit utanför själva orten 

Berchtesgaden, mot Schönau am Königssee, närmare bestämt den lilla orten 

Schwöb. 

Huset ligger i en liten sluttning några stenkast ovanför Heinrich Himmlers 

älskarinnas (Hedwig Potthast) villa Schneewinkellehen, som tidigare var 

Sigmund Freuds semesterhus. 

Redan där börjar doften av historiens vingslag som under resten av vår 

semester kommer att omfamna oss totalt! 

 

                      
         NSDAP´s  Stadsvapen                           Heinrich Himmlers älskarinnas villa Schneewinkellehen. 

           för Berchtesgaden. 

 

 

Vår ”ferienwohnung” (semesterlägenhet) har två stora rum och en toalett med 

badkar. 

Rummet är inrett i traditionell bayersk stil med något gamla möbler, men vi 

trivs väldigt bra i just den lägenheten, så den får det bli även nästa resa. 
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Både från allrummet och från sovrummet kan man komma ut på vår 10 meter 

långa balkong i söderläge, där man har en underbar utsikt över bland annat 

berget Watzmann, Tysklands näst högsta berg, man ser även den lustigt 

formade bergskammen ”Schlafende Hexe”, den sovande häxan. 

 
Watzmann  2713 m ö.h. med Berchtesgadens centrum i förgrunden. 

 

 
Schlafende Hexe. 
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Dag två. 

 

När vi kom ner igår så orkade vi bara med att packa upp och åka iväg till en 

närbelägen Edeka-butik för att handla lite viktualier att fylla vårt kylskåp med. 

Som sig bör blev det en hel del öl från orten, men även lite salami, bröd, smör, 

läsk och, sist men godast, en massa Brezen, härligt krispiga saltkringlor med en 

underbart mjuk insida och utomordentligt goda till kall tysk öl! 

 

Vi startade denna lite disiga dag med en härlig frukost och sen snabbt iväg till 

en högt belägen väg i närheten av Berchtesgadens centrum för lite 

fotografering. 

Tyvärr låg regnet i luften så bilderna över Berchtesgaden blev därefter. 
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Efter allt fotande var det dags för lite gott käk och dagens första Bier, så vi 

styrde kosan till vår favoritrestaurang, det anrika ”Bier Adam” som sägs vara 

ortens äldsta värdshus, mitt i de gamla centrala delarna av Berchtesgaden. 

Är man lite krasslig på tyska finns även meny på svenska. 

 

När vi fått i oss en underbar toast med oxfilé och fläskfilé och en massa goa 

svampsåser och sköljt ner allt med ett par kalla öl var det dags för lite 

stadsvandring bland husen för att till slut komma till den gamla kyrkogården 

(Alter Berchtesgadener Friedhof) mitt i centrum. 
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På just den här kyrkogården vilar, förutom ortens äldsta man, Anton Adner som 

blev 117 år, både Dietrich Eckart och Dr. Hans Lammers, chef för både 

Rikskansliet i Berlin och även det lilla Rikskansliet (återkommer med bilder 

senare) beläget utanför Berchtesgaden i orten Stangass, där det även låg ett 

gammalt sjukhus med namnet ”Dietrich Eckart Krankenhaus”. 

Sjukhusbyggnaden står än idag kvar men är i mycket dåligt skick. 
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                                          Dietrich Eckarts grav. 

 
Soldatgrav på Alter Berchtesgadener Friedhof. 
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Kyrkogårdsmuren med minnestavlor över stupade soldater från orten  

som deltog i de båda världskrigen. 

 

Efter besöket på kyrkogården körde vi tillbaks mot vårt boende, men på vägen 

dit stannade vi till vid järnvägstunneln som kallas för Göring-tunneln eftersom 

Hermann Göring gömde sitt personliga tåg i tunneln i slutet av kriget undan de 

allierades bombplan. 

Det sägs att tåget var fylld till brädden med konst och familjen Görings 

personliga tillhörigheter. 

När Göring med familj flytt från sin villa på Obersalzberg så länsades tåget av 

ortsbor på jakt efter mat och värdesaker, man kan bara fantisera om alla 

fantastiska samlarföremål som måste vara gömda på gamla vindar och 

källarförråd i området. 
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Hermann Göring-tunneln, används idag endast som kommunal förvaringsplats. 

 

Efter en tur hem till lägenheten och lite middag bar det iväg ner till den stora 

parkeringen nere vid Dorf Königssee, där det var en sk. Frühlingsfest (Vårfest), 

med ett stort öltält och ett litet nöjesfält. 

Självklart hägrade ölen och musiken mest, så vår son fick finna sig i att själva 

karusell-åkandet avslutades fort!  
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Efter några liter härligt skummande öl och fantastisk bayersk musik var det 

dags igen för karuseller när sonen tjatade på mig att åka med i ”Fritt fall”, tur 

att det var en karusell för barn, annars hade jag fått upp all dryckjom igen! 

Tack och lov finns ingen bild från just det karusell-åkandet! 

När alla var nöjda och glada styrde vi kosan hemåt för att försöka få lite sömn 

innan vi skulle åka ner mot Gardasjön i norra Italien tidigt morgonen efter. 

 

 
På väg genom Österrike mot Innsbruck i Tirol vidare ner mot Brenner. 
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                        Europabrücke, Europas näst högsta bro.  Längd 820 m.  Höjd 190 m. 

 

  
Tullstation vid Brennerpasset, kostnad: 9 € enkel resa och 18 € t/r. (juni 2016). 
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Gardasjön.   Längd 51.9 Km.  Bredd 16.7 Km. Maxdjup 346 m. 

 
Denna väg (på väg mot Mussolinis sommarresidens) insprängd i bergsväggen längs Gardasjöns västra 

sida spelades inledningen av James Bondfilmen ” Quantum of Solace” in på. 
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Dag Tre. 

 

Resan ner till Riva del Garda, en ort belägen vid den norra stranden av 

Gardasjön, tog ungefär 4 timmar med några stopp för fika och fotografering. 

Längs hela vägen fanns en massa vackra borgar, kyrkor och slott på båda sidor 

vägen. 

Man passerar dessutom genom en massa tunnlar, den ena längre än den andra, 

så resan kändes relativt lättkörd! 

Ju närmre vi kom Gardasjön desto mer vinodlingar såg vi. 

Just orten Riva del Garda bjöd inte på så mycket sevärt för en ”History-Buff” 

som mig, men jag hittade ett par luftvärnsfundament från kriget nere vid 

stranden som självklart förevigades. 
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Fortsätter man söderut längs vägen som delvis är insprängd i bergssidan ca 30 

minuter kommer man till orten Gargnano där Benito Mussolini hade 

sommarresidenset ”Villa Feltrinelli”. 

Villa Feltrinelli är idag ombyggd till lyxhotellet ”Grand Hotel”. http://www.villafeltrinelli.com/ 

 

Biljakten i inledningen av James Bond-filmen ”Quantum of Solace” spelades in 

på vägen mellan Riva del Garda och Villa Feltrinelli. 

 

Efter att besviket ha letat efter ”Führerwein” i flera vinbutiker utan resultat så 

åt vi lite italiensk pizza (vad annars) och avnjöt som tröst ett stort glas 

Weissbier, sen begav vi oss mot bilen för den långa ”hemfärden” till 

Berchtesgaden. 

 

http://www.villafeltrinelli.com/


 

20 
 

 
Goda pizzor och iskall Weissbier! 

 

 
Riva del Garda, en vacker plats i Nord-Italien. 
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En av alla borgar belägen på en kulle mellan bergen längs med Brennerstrasse. 

 

 
Vinodlingar och kyrkor fanns det gott om mellan bergen. 
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Dag Fyra. 

 

 
Så här vacker är utsikten från vår balkong! 

 

Vår fjärde dag bjöd på underbart väder så vi beslutade att ta en båttur på den 

närbelägna sjön Königssee, där elektriska båtar tar en ut till vallfartskyrkan St. 

Bartholomä som är belägen på en halvö i sjön vid Watzmanns (2713 m ö.h.) 

imponerande östra bergvägg. 

Königssee är Tysklands renaste sjö och därför får endast eldrivna båtar åka på 

sjön. http://www.koenigssee.com/  

 

http://www.koenigssee.com/
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Under färden ut mot St. Bartholomä passerar man bland annat en bergvägg där 

man kan se tydliga spår av sprängning nära vattenlinjen (nära Eko-väggen). 

 

Tanken var att det skulle byggas ett enormt tunnelsystem under Watzmann 

som skulle bli SS-chefen Heinrich Himmlers högkvarter på orten. 

Tunnelsystemet skulle ha infart bland annat via sjövägen, idén slutfördes aldrig 

utan resulterade endast i denna enda provsprängning av en testtunnel. 

 

Man kan, när man köper båtbiljett, välja att även åka till sjöns södra ändstation, 

Salet, för att där promenera en liten sträcka upp till en mindre sjö vid namn 

Obersee, det rekommenderas varmt både för den historiskt intresserade och 

för den som vill uppleva Bayerns storslagna natur på nära håll. 

 

Sen kan man välja hur man själv vill åka, en del kliver av vid halvön St. 

Bartholomä först och åker senare därifrån till ändstationen Salet, men jag 

rekommenderar att man sitter kvar på båten och först besöker Salet för att på 

väg tillbaka kliva av vid St. Bartholomä. 
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Ändstationen Saletalm. 

Vid Salet, eller Saletalm som det också kallas, kliver man av och följer den 

smala grusstigen upp till sjön Obersee (Alm betyder Alpäng). 

Toaletter finns precis vid bryggan, har man med sig små barn i vagn är det inga 

problem att dra en paraplyvagn på stigen. 

Obersee besöktes ofta av både Adolf Hitler och Eva Braun med sällskap och 

vissa läsare kanske har sett den här bilden där Hitler poserar framför en sten 

vid en sjö, denna bild är tagen här vid Obersee.  
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I bakgrunden, på andra sidan Obersee, ser man Tysklands högsta vattenfall, 

Röthbachfall på hela 470 meters fallhöjd. 

 
Här till vänster ser man den berömda Hitler-stenen, på den tiden var vattennivån lägre! 

 

 

 
Stigen som leder ner till Saletalm och båten som ska ta oss till St. Bartholomä. 
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Kor och tjurar finns det gott om på Saletalm, de går lösa överallt och betar sig feta! 

 

Nu var det dags att gå ombord för en kortare båtfärd tillbaka mot  

St. Bartholomä för att få något i våra magar. 

 
En av 18 eldrivna båtar som tar turister fram och tillbaka över Königssee. 
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Till vänster: Hitler passerar St. Bartholomä vid en båtfärd på 30-talet.  

Den högra bilden är från samma plats i nutid. 

 

Vid ankomsten till St. Bartholomä var vi både hungriga och törstiga så vi gick 

med raska steg till den Biergarten som finns bredvid kyrkan för att beställa lite 

mat och dryck. 

 

 
En trevlig Biergarten vid St. Bartholomä. 
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Lite besviket konstaterade jag att det endast serverades öl i halvliters-sejdlar 

och inte i enliters-sejdlar (Maß) som jag är van vid!  

 

Men efter några nyrökta regnbågar från sjön till oss vuxna och ett enormt lass 

med Kaiserschmarrn (typ som tjockpannkaka men godare) till sonen så 

strosade vi runt på halvön en stund och beundrade naturen innan återfärden. 

 

 

 
Lite kuriosa: De berömda filmscenerna i en av Eva Brauns gamla privatfilmer där hon gymnastiserar 

vid en sjö är inspelade i närheten av Malerwinkel, precis nedanför vattenfallet Königsbach, strax 

bortanför Dorf Königssee (Dorf = By) där båtarna utgår ifrån. Se även bilderna nedan när Eva solbadar 

uppe på vattenfallet! 
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Efter ett tag var vi nöjda och tog nästa båt tillbaks till Dorf Königssee efter en 

härlig förmiddag på och runt sjön Königssee. 
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Längst uppe på detta vattenfall (Königsbach) brukade Eva Braun solbada med sina vänner. 

 

 
På Hotell Schiffmeister bodde Adolf Hitler ofta under sina tidiga besök på orten. 
Senare användes hotellet som högkvarter för Luftwaffes Generalfältmarskalk Albert Kesselring. 

                                        http://www.hotel-schiffmeister.de 

http://www.hotel-schiffmeister.de/
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Efter att vi återvänt till vår boning för en snabb uppfräschning begav vi oss upp 

på högre höjder med vår bil, nämligen upp på Roßfeld Ringstrasse, även kallad 

Panoramastrasse. 

 
Högsta punkten med utsikt över bergen Hoher Göll & Kehlstein (Örnnästet) samt orter som 

Obersalzberg, Berchtesgaden, Salzburg och många fler. 

 

 

Den 15.4 Km långa vägen slingrar sig längs med gränsen mellan Tyskland och 

Österrike och dess högsta topp är belägen hela 1570 meter över havet, med 

andra ord Tysklands högst belägna väg för privatbilister. 

http://www.rossfeldpanoramastrasse.de 

 

Längst här uppe spelades slutscenen av Sound of Music in när familjen von 

Trapp flyr från Salzburg och Österrike undan de ”hemska” nazisterna över 

bergen med bl.a. Salzburg i bakgrunden. 

Ironiskt nog så ”flyr” familjen i riktning från Hitlers högkvarter på Obersalzberg 

mot Salzburg och Österrike, om filmen hade varit verklig!  

http://www.rossfeldpanoramastrasse.de/
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Till höger på bilden spelades slutscenen in av filmen Sound of Music. 

Innan det var dags för kvällsmat och sovdags hann vi även bort en sväng till 

orten Ramsau för att vinka till familjen hemma i Sverige via webbkameran som 

är monterad där, riktad mot en av världens mest fotograferade motiv, 

Pfarrkirche St. Sebastian.  http://www.ramsau.de/de/webcam-ramsau-kirche 

Kyrkan återfinns som motiv på både souvenirer, pussel & böcker världen över. 

 

 
Pfarrkirche St. Sebastian. 

http://www.ramsau.de/de/webcam-ramsau-kirche
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Även en molnfri vy över Berchtesgaden hann vi med att fota innan vi stupade i säng. 

 

 

Dag Fem. 

 

Även dag fem bjöd på ett härligt Führerväder när vi vaknat. 

Efter en snabb frukost så styrde vi kosan bort mot Dorf Königssee igen, men 

den här gången var det ingen båttur som hägrade utan en kabinbanetur till 

högre höjder, nämligen upp till toppen av berget Jenner (1874 m ö.h.) 

Om man orkar och har tid så finns det flera bra promenadvägar som leder upp 

till toppen av de flesta berg i området, så även till Jenners topp, men vi 

föredrog att åka upp med Jennerbahn. 

Jennerbahn är en 5.1 km lång kabinbana med dalstationen på 610 m ö.h. och 

en mittstation på 1200 m ö.h. 

Toppstationen ligger på 1800 m ö.h. och efter en ca 20 minuters fotvandring 

har man nått bergets högsta topp på 1874 m ö.h. 

http://www.jennerbahn.de/de/home/ 

http://www.jennerbahn.de/de/home/


 

34 
 

I toppstationen finns en trevlig restaurang med ett stort matutbud och en stor 

härlig terrass med en vidunderlig utsikt. 

 
Jennerbahn ovanför mittstationen på 1200 m ö.h. 

 

 
Topprestaurangen med terrassen (1800 m ö.h.). 
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Väl där uppe, efter en skakig och svettig färd i en på tok för liten kabin för att 

rymma två vuxna och ett barn, så började vi med lite mat och ädla drycker. 

En sak är säker, ett par glas med finöl är aldrig fel när man sitter på en solig 

bergstopp! 

 

 
Finöl! 

 

Efter maten och ölen startade vi vår vandring upp till toppen av Jenner. 

Trots att stigen upp var plan och fin så kändes den branta stigningen direkt i 

vaderna, hade det inte varit för ölen så skulle jag aldrig ha klarat det!  

Stigen upp slingrar sig längs med bergssidan och på vår vänstra sida stupar det i 

princip rakt ner på sina ställen, självklart finns inga ”fjantiga” staket eller andra 

avspärrningar. 

Att både hålla sin egen kropp mitt på stigen och samtidigt försöka se till att vår 

då femåriga son inte skulle fara utför stupet var ganska svettigt och ett koppel 

på honom skulle suttit fint just då.  
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Stigen mot toppen 1874 m ö.h. 

 

Väl uppe på toppen var det som att man flög, man fick njuta av en fantastisk 

utsikt där man såg flera mil utöver den bayerska bergsidyllen där den är som 

vackrast. 
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Underbar utsikt mot Watzmann och Königssee. 

 

 
Till vänster: Berget Kehlstein med ”Örnnästet” på toppen.  Till höger:  Hohes Brett. 
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Jennerbahn med orten Berchtesgaden nere i dalen.  Bergsmassivet Untersberg t.h. 

 

 
                                  På väg ner igen. 

 
En betande alpko i fågelperspektiv. 
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Många vackra hus passeras med Jennerbahn. 

 

 
Dalstationen nere i Dorf Königssee. 
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Nu var vi äntligen nere på normal höjd, ca 600 m ö.h. och vad passar då bättre 

än en kall öl från ett av traktens bryggerier, Hofbrauhaus. 

 

 
En typiskt Bayersk ”Weiss-Blau” pixling!  

 

Men säg den lycka som varar för evigt, efter flera dagar utan störande inslag 

dök plötsligt Spökplumpen upp med sin man! 

 
Något mer malplacerat än detta helsvarta spöke i paradiset får man leta efter! 
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Efter den hemska bilden måste jag bara visa en trevligare bild på några 

traditionellt klädda ortsbor. 

Den traditionella Bayerska klädstilen kallas Tracht och består vanligtvis av 

Lederhosen och hatt med en Gamsbart (rakborsten på hatten) för herrar och 

Dirndl-klänning för kvinnor. 

Ordet Dirndl kan även betyda ”flicka” eller ”ung kvinna”. 

Här i området kring Berchtesgaden är det mycket vanligt att man stöter på 

både män och kvinnor, gamla som unga, klädda i Tracht, för de är väldigt noga 

med sina traditioner här jämfört med i Sverige där vi som bekant bara har 

”töntiga” traditioner för oss. 

 

 
I butiken till vänster nere i Dorf Königssee köpte jag mitt andra par Lederhosen! 

 

Efter denna händelserika dag på både hög och låg höjd så var det skönt med 

lite avkopplande kvällsmat, så denna kväll besökte vi restaurangen ”Goldene 

Bär” (Gyllene Björnen) och avnjöt både grillade revbensspjäll och en stor blodig 

stek med underbar sås samt ett par härligt skummande öl till. 

Kvällen avslutades med en stilla promenad runt om i den gamla stadskärnan. 
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Minnesmonument över alla stupade soldater från Berchtesgaden i de båda världskrigen. 

 

 
Minnestavla med namnen på alla soldater från orten som stupade i de båda världskrigen. 



 

43 
 

 
Under det Tredje riket var detta ”Adolf Hitler Strasse”, idag heter den Maximillianstrasse. 

 

 
Vackra hus i centrala Berchtesgaden och en gammal fontän. 

 

                                                                               
                                                                                SA-män vid samma fontän år 1933. 
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Dag Sex. 

 

Helt fantastiskt, vi börjar bli lite bortskämda med det vackra vädret vi haft 

under denna resa jämfört med förra resan då det mest regnade och åskade. 

Apropå fint väder så var det av någon anledning alltid jättebra väder varje år 

den 20 april när tyskarna firade Adolf Hitlers födelsedag, så tyskarna myntade 

uttrycket ”Führerväder”. 

När det var riktigt stålande väder kunde det låta ungefär så här i Tyskland:  

”-Vilket härligt väder vi har idag!”   

”-Ja, ett riktigt Führerväder”! 

 

Hur som helst, vädret var fint och till råga på allt var det dessutom Sveriges 

nationaldag, så en svensk flagga var det första som sattes ut på vår balkong. 

 

 
Vår blå-gula flagga drog till sig en och annan blick från förbipasserande. 
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Efter en näringsrik Bayersk frukost med nybakat bröd, salami, ost och Obazda, 

en Bayersk ostmix populär till Breezen (salta kringlor), var vi redo att möta 

ännu en dag i paradiset. 

Först åkte vi upp till Obersalzberg (1000 m ö.h.) där flera NS-ledare hade sina 

privatbostäder. 

I början på vägen som leder upp till Obersalzberg passerar man ett litet hus på 

vänster sida som var den första vaktposten för att skydda Adolf Hitler och hans 

medarbetare som t.ex. Bormann, Göring, Speer och anställda hos dessa höga 

politiker när de var i deras privatbostäder. 

Det fanns tre sk. ”Sperrgebiet” (spärrområden) runt hela Obersalzberg och vid 

detta vakthus gick det yttre spärrområdet. 

 

 
Det nedre vakthuset (T.v.) vid vägen som leder upp mot Obersalzberg står kvar. 

http://www.eagles-nest.de/en/ 

http://www.kehlsteinhaus.com/ 

http://www.feratel.com/webcams-wetter/deutschland/berchtesgaden.html 

http://www.wetter-

berchtesgaden.com/index1.php?page=1566799613&f=1&i=1328948318&s=1566799613 

http://www.eagles-nest.de/en/
http://www.kehlsteinhaus.com/
http://www.feratel.com/webcams-wetter/deutschland/berchtesgaden.html
http://www.wetter-berchtesgaden.com/index1.php?page=1566799613&f=1&i=1328948318&s=1566799613
http://www.wetter-berchtesgaden.com/index1.php?page=1566799613&f=1&i=1328948318&s=1566799613
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När vi parkerat så gick vi bort för att köpa biljetter till bussen som skulle ta oss 

upp till det världsberömda Kehlsteinhaus, mer känd som ”Örnnästet”. 

Där parkeringen ligger idag stod tidigare Hotell Platterhof, hotellet var 

ursprungligen tänkt för den tyska allmänheten, som vid besök på orten kunde 

bo i närheten av sin älskade Führer som hade sitt privathus Berghof i närheten. 

På grund av att Hitlers ställföreträdare Martin Bormann hela tiden utökade 

säkerhetsområdet runt Berghof släpptes till slut inga civila in till hotellet, 

endast höga officerare med sina familjer. 

1943 användes hotellet som sjukhus och vilohem för skadade och krigströtta 

soldater och döptes efter fredsutbrottet om till ”Hotel General Walker” av den 

amerikanska ockupationsmakten! 

 
  Biljettförsäljning i före detta Hotell Platterhofs personalgarage. 

 
 Ruiner av garaget med personalbostäderna ovanpå. 
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Specialbussarna stannar på en avsats utanför denna tunnel som är 124 meter lång. 

Längst in kliver man in i originalhissen som för en 124 m. upp till Kehlsteinhaus.  

 

 
Armen i en så här hemsk vinkel kan ge dig både dryga böter och fängelse! 
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Träskylt monterad på Kehlsteinhaus. 

 

 

 
Trappa som leder till utsiktsplatsen strax nedanför huset. 
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Utsiktsplatsen precis nedanför Kehlsteinhaus med milsvid utsikt när vädret tillåter. 

 

 
Kehlsteinhaus med terrass och souvenirkiosk.  Vädret slår fort om här uppe. 
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VIKTIGT! Man ska gå till biljettkassan och boka återresan direkt när man klivit 

ur bussen uppe på vändplatsen, INNAN du går in i tunneln mot hissen, annars 

finns risken att man får gå om man inte får plats på någon buss ner! 

Efter ett par timmar och några glas härlig öl i en underbart historisk miljö, 

precis framför den stora öppna spisen i röd marmor som Benito Mussolini 

skänkte till Kehlsteinhaus som 50-årspresent åt Adolf Hitler, var det dags att ta 

hissen 124 meter ner till de väntande bussarna som tog oss ner till 

Obersalzberg igen. 

Bussarna som trafikerar Kehlsteinstrasse är specialbyggda med 

magnetbromsar, vanliga bromsar skulle inte hålla särskilt länge i dessa backar 

som har en maximal lutning på 28 %. 

Sen är storleken på bussarna anpassade efter de fem tunnlarna längs med hela 

vägen från Obersalzberg upp till vändplatsen. 

Vägen tog endast 13 månader att bygga och är 6.5 kilometer lång, 4 meter bred 

och har 700 meters höjdskillnad från Obersalzberg till toppen. 

 

 

 
Kehlsteinhaus  1834 m ö.h. 
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Bussarnas vändplan med tunneln och biljettluckan där man bokar återfärden. 

 

 
En av de fem tunnlarna som bussen passerar på väg upp eller ner för Kehlsteinstrasse. 
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Uppfarten till Kehlsteinhaus med den gamla vaktkuren. 

 

Väl nere på Obersalzberg igen gick vi till bilen för vidare färd mot nya 

spännande och historiska mål. 

Första stopp var vid Hotell Zum Türken, som under det Tredje riket var 

högkvarter för bergets Reichssicherheitsdienst (Rikssäkerhetstjänsten), Hitlers 

personliga livvaktsstyrka som skulle skydda honom när han besökte Berghof 

med omnejd. 

I hotellet fanns även en telefonväxel, några fängelseceller och en trappa som 

leder ner till Hitlers privata bunker under hans residens Berghof. 

Bunkern finns kvar och är ganska intressant att besöka, både för den historiskt 

intresserade men även för övriga, allmänt bunkerintresserade (om det nu finns 

sådana)  

Precis nedanför Zum Türken låg Hitlers privathus Berghof, som tidigare hette 

Haus Wachenfeld. 

Haus Wachenfeld hyrdes av Hitler redan 1927 och köptes av honom vid 

maktövertagandet 1933, huset byggdes senare om i etapper för att slutligen 

döpas om till Berghof. 
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Av Berghof finns inte mycket kvar, de bayerska myndigheterna har (efter 

judiska påtryckningar) rivit och grävt över nästan alla spår av huset, endast en 

stödmur som stod bakom huset finns kvar samt några små stenrester. 

Men man kan verkligen ana hur stort huset var när det stod där i all sin prakt. 

När jag besökte platsen 1994 med en god vän så stod garaget kvar så det blev 

man ju tvungen att klättra in i, tack och lov hann vi uppleva åtminstone 

garaget, för året efter så revs även det. 

Man kan faktiskt hitta en liten del av garagegolvet än idag om man letar, men 

inte mycket mer. 

 
Festhalle är den enda del av Platterhof som finns kvar efter rivningen. 

 

        
                           Bild från ovansidan Festhalle. Här finns idag en trevlig restaurang. 
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Hotell Zum Türken med bunkeringång.  Vaktkuren till höger är original. 

http://www.hotel-zum-tuerken.de/ 

 

 
Zum Türken på den gamla goda tiden. (Bilden lånad från www.thirdreichruins.com) 

 

 

 

 

http://www.hotel-zum-tuerken.de/
http://www.thirdreichruins.com/
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Här låg Hitlers vardagsrum med det stora fönstret.  Stödmuren i bakgrunden. 

 

 
En informationstavla har äntligen satts upp på platsen där Berghof stod. 

 

Här följer några fler bilder från området vid det före detta Berghof samt från 

Berghof-bunkern som kan besökas via Zum Türken. 
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En del av garageväggen samt golvet som finns kvar efter den senaste rivningen. 

 

 
Utsikt från Berghof upp mot hotell Zum Türken.  I bakgrunden låg Bormanns stora villa. 

 

 



 

57 
 

 
Om huset stått kvar hade jag stått mitt i vardagsrummet och fotat ut genom det enorma fönstret. 

 

 
Bild på Berghofs berömda ”große Panoramafenster” taget från samma ställe. 
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Berghof-bunkern, gå inte vilse här nere. 

 

 
Bakom tegelväggen fortsatte bunkern vidare mot Platterhof-delen, som nås via 

Dokumentationscentralen på Obersalzberg (www.obersalzberg.de). 

 

 

 

http://www.obersalzberg.de/
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Spår av raketgevärsskytte mot kulspruteställningar. Stege upp till en kulspruteställning. 

 

         
   En 30 meter lång trappa som leder upp till…              …denna Spiraltrappa upp till Zum Türken. 
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Precis nedanför Berghof fanns den sista av flera vaktkurer, en del av grunden syns fortfarande. 

 

 

 
Så här såg det ut under den gamla goda tiden på samma ställe. 

 

 

 



 

61 
 

En liten bit längre ner på vägen som leder från Berghof, Zum Türken och 

Obersalzberg hade Hitlers personliga arkitekt Albert Speer sin villa och sin 

ateljé, båda byggnaderna står kvar som det såg ut när familjen bodde där. 

Huset och ateljén är idag i privat ägo och de nya ägarna gillar INTE nyfikna 

inkräktare på sin gård, så ta det lugnt om ni vill närma er huset för att ta bilder. 

 

 
Albert Speers stora villa till vänster och hans ateljé till höger. 

 

Jag kan rekommendera alla att se filmen ”Speer und Er”, eller ”Djävulens 

arkitekt” som den heter i svensk ”översättning”. 

Den filmen har många intressanta delar som är inspelade här uppe på 

Obersalzberg, bland annat vid Speers villa, men även nere vid Hitlers tehus och 

favoritutsiktsplats som var beläget en bit nedanför Berghof, på andra sidan om 

dagens golfbana, dit Hitler gick på sina dagliga promenader. 

Som jag tidigare skrivit så vimlar hela Berchtesgaden-området av historiska 

platser, det gäller bara att veta var man ska leta. 

I morgon besöker vi flera intressanta platser, men nu är det dags för lite käk, öl 

och lugn och ro innan sängen kallar för denna dag. 
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Dag Sju. 

 

Noch ein unglaublicher Tag! 

 

Denna dag har vi beslutat oss för att, ännu en gång, åka upp till det vackra 

Obersalzberg, men denna gång tar vi inte bilen hela vägen. 

Vi kör in mot centrum till vägen som leder upp mot Obersalzberg, men precis 

innan man svänger höger upp på den vägen så svänger vi in och parkerar på en 

grusparkering  längs med den brusande Ache, en härligt grön-blå alpflod som 

korsar nedre delen av Berchtesgadens centrum vid centralstationen. 

Härifrån tar vi en kabinbana som heter Obersalzbergbahn upp till dess 

toppstation vid Scharitzkehlstrasse, den väg som går från mitten av 

Obersalzberg-området vidare bort mot Scharitzkehlalm, en dal vid foten av 

berget Kehlstein. 

Kikar man ut och rakt ner från det så kallade “Eva Braun-rummet“ uppe i 

Kehlsteinhaus så ser man rakt ner på just Scharitzkehlalm med dess mysiga 

restaurang och korna som betar lugnt på ängen. 

På Scharitzkehlalm finns pumphuset som försåg hela Obersalzberg med vatten 

på 30-40:talet, men Kehlsteinhaus vatten kom från en källa i berget ovanför 

och inte från detta pumphus som påstås i vissa böcker. 

I pumphuset kyldes och förvarades även mjölkflaskor från Bormanns bondgård. 

Hur som helst så är själva Obersalzbergbahn mycket trevlig att åka upp i och 

när man är längst uppe så går man ca. 100 meter ner längs en brant väg tills 

man kommer till en riktigt rolig sommarrodelbana, se bara till att du inte 

besöker banan vid regnväder, för då är banan stängd av säkerhetsskäl. 

Precis nedanför rodelbanan ligger Alpengasthof Hochlenzer som var Hitlers 

favoritutflyktsmål och som han besökte flertalet gånger till fots från det 

närbelägna Berghof.  OBS! STÄNGT PÅ MÅNDAGAR! 

På väggen utanför gästtoaletterna hänger bilder på Hitler tagen vid hans besök. 
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Bakom den här vaktkuren från det Tredje riket ligger dalstationen för Obersalzbergbahn. 

 
Fin utsikt ner mot Berchtesgaden. 
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Kabinen tar oss upp till ca 1000 m ö.h.  Byte måste ske vid mittenstationen för vidare färd till toppen. 

 

 

 
Vackra hus passeras på väg upp med Obersalzbergbahn.  
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”…men Tyskland som är så grått och trist, vad ska du dit och göra?” har man fått höra! 

 

 
Brant backe ner mot sommarrodelbanan och Hochlenzer. 
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Här ser man hur brant det är.  Huset nere till vänster är Alpengasthof Hochlenzer. 

 

 
Här går det undan i kurvorna, den här aktiviteten får verkligen inte missas! 
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Här fanns en grind och en stig där Hitler ofta passerade vid hans besök på Hochlenzer. 

 

 
På bilden ses Hitler, hans adjutant Wilhelm Brückner och i mitten Baldur von Schirach. 
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Adolf Hitler hälsar på Hochlenzers ägare och andra lyckliga människor. 

 

 

 
Führern med dåtidens modepryl, en hundpiska, hängandes runt halsen vid ett besök på Hochlenzer. 
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Alpengasthof Hochlenzer (http://www.hochlenzer.de). 

 

När vi åkt färdigt i rodelbanan begav vi oss bort mot Scharitzkehlalm där 

pumphuset som försåg bla. Berghof på Obersalzberg med vatten finns kvar. 

Byggnaden användes också till att kyla och lagra mjölk från Martin Bormanns 

kor som betade på ängarna intill. 

Precis i närheten av infarten till Scharitzkehlalm finns resterna kvar från en liten 

bro med gångtunnel som en gång i tiden var tänkt att ingå i Hitlers och 

Mussolinis vägprojekt “Deutsche Alpenstrasse“, Tyvärr blev endast den tyska 

delen klar, 45 mil med start vid från Bodensjön och stopp i Berchtesgaden. 

Även Rossfeldpanoramastraße, som vi tidigare besökte, var tänkt att ingå i 

Deutsche Alpenstrasse som ett storslaget östligt slut på den tyska delen av 

vägen, men så blev icke fallet. 

Grundtanken var att vägen skulle sammanbinda Tyska, Österrikiska och 

Italienska alperna. 

Arkitekten för den tyska delen var Dr. Fritz Todt (mer om honom senare). 

http://www.deutsche-alpenstrasse.de/ 

http://www.hochlenzer.de/
http://www.deutsche-alpenstrasse.de/
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Pumphuset/kylhuset på Scharitzkehlalm som bla. försåg Berghof med vatten. 

 

 
Foto från Scharitzkehlalm upp mot Kehlsteinhaus som skymtas mitt i bilden. 
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Ruinen av bron med gång- och cykeltunnel fotat genom bilrutan, därav speglingarna. 

 

Bara en bit längre bort står “Dietrich Eckart-Haus“, författaren och journalisten 

Dietrich Eckarts hus, vackert beläget längst upp på en sydsluttning. 

 

Dietrich Eckart var en av NSDAP´s tidigaste medlemmar och arbetade bl.a. som 

chefredaktör för NSDAP´s huvudorgan  “Völkischer Beobachter”, han sägs även 

vara den som myntade uttrycket ”Tredje riket”. 

Han var dessutom något av en mentor för den blivande Führern som han känt 

sedan 1919, han träffade Hitler i samband med ett partimöte i augusti det året. 

http://en.metapedia.org/wiki/Dietrich_Eckart 

Dietrich Eckart skrev även på ett verk som aldrig fullbordades, men 1925, två år 

efter hans död gavs den ut ändå. 

Verket heter “Der Bolschewismus von Moses bis Lenin” och finns att ladda hem 

som pdf på svenska här:  KLICKA HÄR FÖR DEN SENASTE VERSIONEN (2014)! 

http://en.metapedia.org/wiki/Dietrich_Eckart
http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Bolsjevismen%20fr%C3%A5n%20Moses%20till%20Lenin.pdf
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Nedan ser ni huset idag och även en känd bild taget från ungefär samma ställe 

med Hitler, Göring och Fältmarskalk von Blomberg stående nedanför huset.  

Det skulle vara intressant att veta vad de diskuterade.  

 

 

 
Huset som det ser ut idag. 

 
Samma vy någon gång på 1930-talet. 
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Dietrich Eckart fick även ge sitt namn till ett sjukhus, det så kallade “Dietrich 

Eckart Krankenhaus“ i Stanggaß,  i närheten av det lilla Rikskansliet. 

Några scener från den nya filmen “ROMMEL“ har nyligen spelats in här. 

 
Dietrich Eckart Krankenhaus (Bilden lånad från http://www.thirdreichruins.com). 

 

 
Byggnaden står kvar än idag men ingen vet hur länge. 

http://www.thirdreichruins.com/
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Efter att ha fotat klart vid Scharitzkehlalm och Dietrich Eckarts hus tog vi oss 

tillbaka bort till Obersalzbergbahn för en härlig färd ned mot Berchtesgaden 

och vår bil. 

Plötsligt kom jag på att jag glömt bort att fotografera Alpengasthof 

Vorderbrand, en restaurang och gästhus där Hitler och Eckart ofta träffades. 

Vorderbrand är beläget några hundra meter nedanför Dietrich Eckart haus. 

Hitlers syster, Paula Hitler, bodde här efter kriget under namnet Paula Wolf. 

(Mer om henne senare) 

På Vorderbrand kan man hyra sig ett eget rum och själv njuta av den historiska 

atmosfären, eller varför inte bara äta en tugga av deras härliga mat medan du 

lyssnar till klassisk bayersk live-alpmusik. 

http://www.berchtesgaden-online.com/vorderbrand/Zimmer.htm 

 

 

 
                Paula Hitler.            Adolf Hitler ca. ett år gammal.

http://www.berchtesgaden-online.com/vorderbrand/Zimmer.htm
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Bilden är lånad från Vorderbrands hemsida (se ovan). 

Nu var vi rejält hungriga efter flera timmar på 1000 meters höjd så det blev att 

åka direkt in till centrum och besöka vårt stamhak, Bier Adam. 

 
Bier Adam, god mat, god öl och trevlig personal. 
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När vi ätit oss mätta och belåtna och den goda maten sköljts ner med några 

kalla öl så bestämde vi (egentligen var det ju bara jag ) oss för en liten tripp 

bort till ortens andra kyrkogård, Bergfriedhof. 

På den kyrkogården ligger Paula Hitler begravd, men sedan 2007 är hennes 

namn dold bakom en träskylt med en annan familjs namn, men enligt ortsbor 

med kunskap om detaljerna så ligger hennes kvarlevor fortfarande i graven. 

Paula Hitler dog den 1 juni 1960 i en villa nere i Dorf Königssee, enligt rykten 

hemma hos en gammal älskarinna till Führern, Maria "Mitzi" Reiter.

 

 
På den övre bilden står Paulas namn, men på den nedre bilden är en skylt monterad över namnet. 
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Ett stenkast från Paula Hitlers gravplats kan man hitta en stor minnesgravsten 

med Dr. Fritz Todts namn, men egentligen är han inte begravd här utan på 

Invalidenfriedhof i Berlin, där även Reinhard Heydrich ligger begravd, men 

Reinhard ligger nu mer i en omärkt grav. 

Däremot är Dr. Todts son med samma namn och även hans fru begravda här. 

 

 
Doktorn och ingenjören Fritz Todts familjegrav på Bergfriedhof i Berchtesgaden. 

 

Efter en stund på denna vackra kyrkogård började både frugan och sonen 

ledsna på mina små upptåg för denna dag så det blev att fara hemöver för lite 

välbehövligt lugn och ro på balkongen innan läggdags, man blir faktiskt otroligt 

trött av att vistas här nere i den klara alpluften. 
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Dag Åtta. 

 

Eftersom dagarna här nere i paradiset börjar tryta var vi “tvungen“ att utnyttja 

resten av tiden så gott vi kunde, därför tog jag befälet (som vanligt) och styrde 

vår hyrbil upp till orten Stanggass (2.5 km norr om Berchtesgaden) för ett litet 

besök vid det sk. “Lilla Rikskansliet“ (det stora Rikskansliet låg ju i Berlin). 

Idag är byggnaden ett bostadshus med hyreslägenheter i privat ägo. 

Trots all hatisk propaganda både mot Hitler och nationalsocialismen sedan 

1945 så finns fortfarande tydliga spår kvar lite överallt i hela Tyskland från den 

nationalsocialistiska eran och denna byggnad är ett bra exempel på det. 

Ovanför huvudingången finns fortfarande en stor brun partiörn, men tyvärr är 

hakkorset borthugget efter fredsutbrottet 1945. 

En Partiörn har näbben vänd åt höger och en Riksörn har näbben åt vänster. 

 

 
Huvudingången är vackert prydd med en Parteiadler, dock med hakkorset borthugget. 
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Informationsskylt vid Rikskansliet. 

 

 
Vid det rundade hörnet till vänster av huset fanns Hitlers kontor. 
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Chef för de två Rikskanslierna, både i Berlin och här i Stanggass, var Dr. Hans Lammers. 

 

 

 
Här kan man verkligen känna historiens vingslag fladdra förbi likt en örnvinge.  
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Generalöverste Alfred Jodl och Generalfältmarskalk Wilhelm Keitel hade sina 

villor bredvid Rikskansliet i Stanggass, husen står fortfarande kvar och den enda 

större skillnaden är att dagens ägare till Alfred Jodls hus rivit hela överdelen 

och byggt ett nytt, nästan identiskt, hus på den ursprungliga husgrunden. 

 
Generalfältmarskalk Wilhelm Keitels villa i Stanggass, mitt emot det lilla Rikskansliet. 

 

 
Generalöverste Alfred Jodls villa ca 50 meter från det lilla Rikskansliet i Stanggass. 
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När vi upplevt lite av historiens vingslag vid det lilla Rikskansliet åkte vi tillbaka 

mot Berchtesgaden och passade då på att stanna vid platsen för det fd. hotellet 

“Berchtesgadener Hof“ där många höga politiker, militärer och andra kända 

personer bott under årens lopp. 

Hotellet köptes av NSDAP 1936 och döptes då om till Berchtesgadener Hof. 

Gäster värda att nämna är Neville Chamberlain, David Lloyd George, Joseph 

Goebbels, Heinrich Himmler och Joachim von Ribbentrop. 

 Även höga militärer som Erwin Rommel med fler besökte hotellet,  till och med 

Eva Braun bodde där vid hennes första besök på orten innan hon flyttade upp 

till Hitlers privathus Berghof. 

På platsen har nu  ”Haus der Berge” byggts upp, ett informationscenter för 

Berchtesgadener Lands nationalpark som blev klar 2012. 

http://www.haus-der-berge.bayern.de/ 

 

 
Hotellområdet innan byggstarten av “Haus der Berge“.  

 

 

http://www.haus-der-berge.bayern.de/
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Hotellet som det såg ut innan det revs 2006. 

 

 
Hotellets garage 2011 (före rivningen), vissa delar har integrerats i Haus der Berge. 
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När även denna historiska plats dokumenterats färdigt fortsatte färden nedför 

en mycket brant backe och till vänster ut på huvudvägen  som kommer 

norrifrån och leder in mot Berchtesgadens kulturminnesskyddade 

centralstation från tiden för det Tredje riket (Byggår 1937). 

Strax  innan själva centralstationen finns ortens postcentral med en intressant 

väggmosaik föreställandes en bayersk man med en flagga, men flaggan var 

tidigare prydd med ett hakkors i mosaik som efter USA´s ockupation av 

området hackades bort från bilden. 

 

 
Berchtesgadens postkontor nutid. 

 

Jämför min bild här ovan med den äldre bilden nedan så ser ni att inte mycket 

är förändrat på byggnaden, förutom att hakkorset är borthackat. 
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Postkontoret dåtid. Detaljer på byggnaden och vissa hus i bakgrunden finns kvar än idag. 

 

 
Hitlers privata ingång till centralstationen med hans väntrum i tornet. 
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Innan vi fortsatte vår dag så besökte vi en lokal matvarubutik på Koch-

Sternfeld-Strasse, i närheten av ortens mest kända ölhall, Hofbrauhaus (ej att 

förväxla med ölhallen Hofbräuhaus i München, där Adolf Hitler kungjorde de 

tjugofem punkterna i NSDAP´s partiprogram den 24 februari 1921). 

http://sv.metapedia.org/wiki/NSDAPs_partiprogram 

Precis vid parkeringen till butiken finns en liten äng där Hitler med SA brukade 

ha möten och exercis på 1930-talet. 

 

 
     Så här ser platsen ut idag. Det gula huset är skattekontoret. 

                            SA-möte (Bilden lånad från www.thirdreichruins.com).  

 

 

http://sv.metapedia.org/wiki/NSDAPs_partiprogram
http://www.thirdreichruins.com/
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Nu var det bara ett ställe kvar att fota innan vi skulle iväg på vår sista utflykt. 

Vi tog bilen ännu en gång upp till det vackra Obersalzberg, förbi både hotell 

Zum Türken och det betydligt modernare Hotel InterContinental som byggdes 

2005 på Göringhügel (Göringkullen), kullen är belägen en bit ovanför Zum 

Türken där både Bormann, Göring och Görings adjutants hus låg, endast 

adjutanthuset står kvar idag. 

Mot en av Göringkullens sluttningar låg även det enorma drivhuset som försåg 

Berghof och Führern, som var vegetarian, med grönsaker och färska blommor. 

Men det som var tänkt att fångas av min giriga kameralins för tillfället var inte 

det moderna hotellet som placerats likt en gigantisk skamfläck i en annars så 

underbart vacker miljö, utan den gamla koksbunkern beläget inte långt ifrån 

Göringhügel. 

Här förvarades koks för uppvärmning av byggnaderna i området och när 

innehållet sattes i brand i maj 1945, antingen av kvarvarande SS-styrkor eller av 

de allierade, så brann det ända in i oktober innan det slocknade. 

 

 
Den enorma koksbunkern med sex öppningar där mindre lastbilar kunde backa in. 
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Bunker för anställda på Obersalzberg samt för de bosatta i området Klaushöhe i närheten. 

 

 

 
Mellan koksbunkern och Göringhügel  ligger husen där SS-officerarna bodde med sina familjer. 
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Äntligen var det dags för en avkopplande tur till den bildsköna sjön Hintersee 

en bit utanför Berchtesgaden. 

Hit till området runt sjön flyttade de resterande ledarna från Obersalzberg och 

från Rikskansliet i Stanggass när de allierade trupperna närmade sig. 

Adolf Hitlers adjutant Albert Bormann, Martin Bormanns yngre bror, flyttade 

till Hintersee med allt sitt manskap i slutet av maj 1945 när Obersalzberg 

totalförstördes på grund av de allierades massiva bombningar av området. 

Även Hans Lammers, chefen för Rikskansliet, flyttade hela sin stab hit i början 

av maj 1945. 

I ett skjul bakom ett av husen vid sjön hittade amerikanska soldater en av Adolf 

Hitlers bepansrade Mercedesbilar undangömd, husägaren ville till varje pris 

rädda Führerns fordon undan de plundrande jänkarna. 

Här vid sjön bodde även Dr. Fritz Todt med sin familj under hela kriget, det är 

därför familjen begravdes på Bergfriedhof i det närbelägna Berchtesgaden. 

 

 
Hintersee ligger mycket naturskönt en bit ovanför byn Ramsau. 
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Vid Gasthof Alpenhof påstås det att Hitlers bepansrade Mercedes hittades av 101 st Airborn Division. 

 

  
Vår son rattar en häftig trampbåt på den kristallklara sjön. 



 

91 
 

Stärkt av den härliga bergsluften och det idylliska området runt sjön Hintersee 

gjorde sig magen hörd med ljudligt knorrande, därför gick vi längs med sjön 

bort till bilparkeringen för färden tillbaks till vår lilla boning. 

Väl hemkommen till vår lägenhet så slängde vi i oss ett par Brezen tillsammans 

med en iskall Almdudler, en österrikisk nationaldryck med smak som påminner 

lite om Ginger Ale. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Almdudler 

 

 
Färska Brezen är underbara att avnjuta till valfri dryck, men passar så klart bäst till öl. 

Tyvärr kan man inte enbart leva på Brezen, så vi fick även denna afton åka in till 

de centrala delarna för lite “Essen und Trinken“. 

Denna kväll, som dessutom var den sista kvällen på vår resa, beslutade vi oss 

för att besöka Hofbrauhaus för att inmundiga lite bayerska läckerheter 

nersköljda med ett par liter BIER! (Se länkar på sista sidan) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Almdudler
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Här på Hofbrauhaus/Braustüberl spelades en av scenerna  till filmen “Nordwand“ (Northface) in! 

 

 
Schnitzel med Brezen och Obazda, en bayersk ostspecialitet. 
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Ett viktigt volym-mått i Bayern är “Ein Maß “ som är det samma som 1 liter, att 

beställa en mindre öl än “Ein Maß” anses skrattretande på de flesta ställen här 

nere i Bayern.  

(Krumeluren ”ß” är en tysk specialitet och uttalas som dubbla S om nån undrar) 

 

Med dessa rader vill jag försöka avsluta denna, kanske lite väl långrandiga 

reseskildring över vår senaste resa ner till det underbara Berchtesgaden. 

Om det inte redan framkommit så vill jag varmt rekommendera alla läsare, 

nationalist eller inte, att besöka denna härliga del av vår planet, jag kan 

försäkra er att ni inte blir besviken. 

Om ni dessutom har ett historiskt intresse och/eller är nationalist/NS så ger ju 

en semestertripp ner till Berchtesgaden ett stort mervärde som man inte får på 

någon annan ort i världen, för Berchtesgaden och Obersalzberg är ju nästan för 

oss nationalistiska Germaner som Mecka är för en rättrogen muslim, man bara 

MÅSTE besöka platsen åtminstone EN gång i livet!  

Tyvärr är ett besök hit viktigare och viktigare för varje dag som går eftersom 

den bayerska staten, med judiska intresseorganisationer i ryggen, fortsätter att 

utplåna bit för bit av allt som kan förknippas det minsta med Adolf Hitler och 

det Tredje riket, både i området runt Berchtesgaden men mest uppe på 

Obersalzberg, utplåningen av historiskt viktiga platser går skrämmande fort. 

Websidan ”Third Reich in Ruins” är en fantastisk sida med en massa nu- och då-

bilder samt en förteckning över drastiska förändringar i området som 

uppdateras så fort något är på gång. 

Ett stort tack till ägaren av www.thirdreichruins.com, Geoff Walden för 

tillståndet att använda några av hans bilder till denna reseskildring. 

Jag rekommenderar även hans fantastiskt innehållsrika guidebok över 

Berchesgaden! http://www.adlibris.com/se/bok/hitlers-berchtesgaden-

9781781552261 

Jag tackar även mina vänner ”Kettil F” och ”Stormtrooper” för all hjälp med 

korrekturläsning och övrig stödjande support, samt min förstående familj.  

http://www.thirdreichruins.com/
http://www.adlibris.com/se/bok/hitlers-berchtesgaden-9781781552261
http://www.adlibris.com/se/bok/hitlers-berchtesgaden-9781781552261
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Med förhoppning att min reseskildring resulterar i att åtminstone någon snart 

börjar planera sin nästa semestertripp ner till Oberbayern och Berchtesgadener 

Land avslutar jag denna reseskildring här. 

 

På nästa sida har jag samlat några rekommenderade länkar för den historiskt 

intresserade, med en massa matnyttig information och bilder från 

Berchtesgaden och övriga Tyskland. 

Den översta länken är en kartlänk till Google Maps där jag markerat 40 

historiska sevärdheter i Berchtesgaden med omnejd, perfekt för en surfplatta. 

Schöne Reise! 

 

Peter H. Norrland. 
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