
REVAPOL / BERAPOL 02 217 

1. fredag i måned støtter hjemmeværnet Københavns politi med patruljetjeneste under almindelig hjælp til 

politiet. 

Aktiviteten har skiftet navn til BERAPOL for at understrege at det er ikke en opgave for PO enheder men for 

alle styrker i København.  

Navnet er en forkortelse af ”BEredskabs ReAktions styrke / POliti ” 

Vi har deltaget 2 gange med i alt 7 personer og for mig at se er det rigtig godt træning i alle de elementer 

man som indgår i bevogtning af et objekt. Det er ligeledes godt træning i føring af en enhed. 

Efter klargørelse kørte vi i en Buslet til politigården for at modtage aftens opgaver samt en radio med GPS  
sporing så Alarmcentralen kan se hvor vi er. 
 
Da de Autonome have budt op til fest ville politiet være meget presset denne aften /nat så vi var meget 

velkommen.  

Opgavebeskrivelse: 

Eftersøgning af en gerningsmand efter væbnet røveri mod en Aldi.  
Vi skulle se, lytte og melde hvis vi spottede ham ud fra et sparsomt signalement. Det lykkes ikke. 
 
Eftersøgning af en person som var gået fra et hospital med et drop i armen. Tog hun det ud kunne hun 
forbløde.  
Da vi bankede på døren til hendes lejlighed gik døren op fordi den var brudt op.  
Vi råbte ind og fik ingen respons.  
Da vi der ikke var synligt tegn på at nogle var i nød blev vi ude og tilkaldt politiet som undersøgte 
lejligheden. Hun var der ikke og blev ikke fundet på vores vagt. 
 
Standby ved evakuering af Panum instituttet efter et kemikalie udslip. 
Der var fest i bygningen så mange stive mennesker skulle evakueres. Det imponerede en del at vi var 
fremme 10 min efter at evakueringen påbegyndte og der var nogle som ville have en selfi med os da vi stod 
og ventede. 
Politiet og beredskabet løste opgaven selv så vi kunne forskyde til næste opgave. 
 
Patrulje TJ på Nørreport og Hovedbanegården med henblik på at spotte større forsamlinger som ville med 
til de autonomes fest.  
Det foregik til fods på stationerne og vi bar fragmentationsvest af hensyn til egen sikkerhed. 
 
Aftens sidste opgave blev endnu en eftersøgning. 
En selvmordstruet mand var gået fra Bispebjerg hospital. HJV havde 3 patruljer på gaden som blev sendt til 
hospitalet og mandens 2 kendte tilholdssteder.  
 
Vi fik hospitalet med omegn så vi søgte til nærmest station og startede eftersøgningen der. 
Efter 20 min. Meldte 2. patrulje at manden var fundet i god behold og han blev overdraget til politiet. 
 

Alle fra vores kompagni som har deltaget siger at de agter at deltage igen da det giver rigtig god træning og 
meget mening. 
Alle aktive kan deltage i opgaven efter LPU 2. 
Fragmentations veste lånes på dagen. 


