
Kastel Broen 
 
Umiddelbart nord for Kastellet i København ligger en bro hvis eneste funktion synes at være behjælpsomhed 
med turist-logistikken til og fra Langelinje med alt dens cafe-jeg-kører-på-inliners-promenade-hov-se-den-
lille-havfrue-ER-lille-jeg-vil-ha’-en-is-liv. Men det er ikke alt der er som det ser ud på overfladen – heller ikke i 
tilfældet med broen her.  
 
Broen understøttes af en række søjler samt to væge opbygget af 
granitblokke, det er naturligvis sidstnævnte, der har interesse. Det her 
handler selvfølgelig om klatring - buildering, bridging eller broblemer om du 
vil. Samlingerne imellem granitblokkene er ganske fint pudset ud, så det er 
den reelle granitstruktur, der klatres på. Karakteren af klatringen er face-
klatring på crimps, gaston’er og sitepulls. 
 

Klatringen ligger godt 500 meter fra 
Østerport Station, broens placering 
er vist på billedet med en pil. For de 
anderledes avancerede Y2K-klatrer 
er broens UTM koordinater: 
E: 726.086; N: 6.178.038 (UTM-
zone: 32; Datum: ED 50). 
 
De første sikre tegn på vertikale 
aktiviteter kommer i 1995/96 Hvor 
Ivan Sarong og Kim Sejberg satte 12 
bolte op. Hvorvidt der er hold i de gamle bolte vides ikke, men 
landingerne er gode og med en Crashpad går det fint an at klatre de 
5 meter høje problemer som semi-highballs. Foruden de lodrette 
problemer er der på hver side lave og høje traverser… rygtet siger at 

en af de høje traverser endnu mangler en fribestigning! Giver du dig i kast med en af de boltede traverser 
bør du overveje boltenes tilstand nøje, især boltene i sektor 1 virker saneringsmodne.  

 
Selv på de lettest graderede problemer/traverser er det så som så med opvarmning – 
alt går på små til meget små crimps, så medbring en eller anden form for opvarmnings 
redskab til fingrene. Det kan ditto være en fordel at medbringe en karabin med et 
stykke reb i - ganske anvendeligt når der skal børstes eller bailes. 
Da det meste af klatringen ligger inden under selve broen går det an at klatre i 
regnvejr, flerdags regn giver dog en vis gennemsivning. 
 
Som en af gutterne bag boltene skriver: 
 
”desuden brugte vi en del sommeraftner 
dernede, hvor vi spiste guf, drak bajere, 
flashede muskler hver gang de 
sommerklædte piger gik forbi ved 
kastellet og voldgraven - those were the 
happy days” 
 
Så alt i alt: Boltet klatring samt bouldering 
500 m fra S-toget, 30 m fra parkeringspladser, 200 m fra havet, 100 m fra is-kiosk og 
kun 70 m fra et historisk område du kan sende din kæreste over på… kom så af sted!  

 
Oplysninger om nye problemer, traverser, varianter, samt forslag til grader og andre forbedringer modtages meget gerne, skriv til: 
henrikoes@hotmail.com. 



Sektor 1 
ID Navn Grad  Bemærkninger 
1 Supra Urtica Dioica 6b+ Dyno. Start: lav sitepull + underhånd (Henrik Ørum Svendsen, 2004) 
2  7a  Hjørnet th. Er med til hænderne (Projekt) 
3 Next to oneeyed Yoda 6c  Exc. Hjørner (Henrik Ørum Svendsen, 2004) 
4 NN 6a  Exc. hjørnet tv. 1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
5 Inkognito 6b+ 1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
6 Bad for Bailers 6a+ Som antydet, ingen bolt. (Henrik Ørum Svendsen, 2004) 
7 Anonym 6a  1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
8 Navneløs 6a+  1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
9 Unbabtised 5+  Exc. hjørnet th. 1b (Sejberg/Sarong, 1995) 

10 Mobilehome 6b+  Exc. hjørner (Henrik Ørum Svendsen, 2004) 
B→C #1 6a  Hvor det er lettest, inc. listen (Sejberg/Sarong, 1995) 
C→B #2 6a  Hvor det er lettest, inc. listen (Sejberg/Sarong, 1995) 
B→C Langline 6b  De 5 nederste rækker sten, inc. listen (2004) 
C→B Langelinje 6b+  De 5 nederste rækker sten, inc. listen (2004) 
B→C Jagten på Gefion 7b+  De 6 nederste rækker sten, exc. listen (Rasmus Nørgaard, 2004) 
C→B Flugten fra Gefion 7c De 6 nederste rækker sten, exc. listen (Rasmus Nørgaard, 2004) 

 
Sektor 2  

ID Navn Grad  Bemærkninger 
1a Frontline 6b Hjørnet tv. Er med til hænderne (Rasmus Nørgaard, 2004) 
1b Straight line  6c  Exc. hjørner (Rasmus Nørgaard, 2004) 
2 Nordvest pilaren 5  Exc. hjørner (Christian Fester, 2004) 
3 Alias 5+  Exc. hjørnet th. 1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
4 Aka 6a+  Inc. listen i bunden 1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
5 Á la guano 6a  1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
6 John Doe 6a+  1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
7 Tupu 5+  1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
8 Hupu 5+  1b (Sejberg/Sarong, 1995) 
9 Lupu 5+  Exc. hjørnet tv. 1b (Sejberg/Sarong, 1995) 

10  7b?  Exc. hjørner (projekt) 
B→C Rewind 6c+  De 5 nederste rækker sten inc. listen (2004) 
C→B Slutspurt 7a  De 5 nederste rækker sten inc. listen (2004) 
B→A Smack! 6c Slut på sidste store overlægger. Inc. listen (Henrik Ørum Svendsen) 

Id nr. 3, 4, 6-8 i sektor 1 og 3-9 i sektor 2 har givetvis andre navne, dukker disse op bliver guiden rettet til de oprindelige navne. 
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Is
Følg vejen 100 m mod havet.

WC
Søg til højre straks du kommer
over på kastellets område.
Bliv nede i niveau, wc’et ligger
bag den første bygning.

Affald
Langs grusstien ved vold-
graven står to skraldespande.
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