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Mann falt i havet i Svolvær, kom seg opp og dro på pubMann falt i havet i Svolvær, kom seg opp og dro på pub
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Natt til lørdag fikk politiet melding om at en person hadde falt i havet i Svolvær.

På grunn av pågående VM i skreifiske, hadde politiet mye ressurser i Svolvær

– Det ble satt i gang en større leteaksjon, men personen ble ikke funnet, sier

operasjonsleder Odd Ivar Pettersen ved Nordland politidistrikt til Lofotposten.

Gikk på pub

En time senere fikk poltiet beskjed om at mannen var funnet, da et vitne kontakter politiet

og forklarer at han har kjørt en våt og kald mann til en lokal pub.

– Der blir mannen funnet, våt og kald. Han blir sett på av helse, men virker å være i bra

form, sier Pettersen.

Mannen varslet ikke politiet siden han ikke visste at det pågikk en leteaksjon. Han kravlet

seg i land og fikk haik til puben. Det vil ikke bli noen reaksjoner fra politiet.
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 • Svar •

Arthur Heimlath • for 5 dager siden

Skål.
23△ ▽

 • Svar •

Roy Thorbjørnsen  • for 4 dager siden> Arthur Heimlath

"To Fulle Menn" - Bjørn Eidsvåg / Jo Nesbø"To Fulle Menn" - Bjørn Eidsvåg / Jo Nesbø"To Fulle Menn" - Bjørn Eidsvåg / Jo Nesbø
Se senere Del

2△ ▽

 • Svar •

Sølvrev1 • for 5 dager siden

Òg, det ble en våt kveld ...
16△ ▽

 • Svar •

Kjell Pettersen • for 5 dager siden

Hehe, tøffe typer fiskerne..
16△ ▽

 • Svar •

Busserull • for 5 dager siden

Hehe, så bra. De nordleningan kan ingen slå -:)
12△ ▽

 • Svar •

AlfaFischer  • for 4 dager siden> Busserull

Det var visstnok en fyr fra østlandet.
1△ ▽

 • Svar •

Alfred Zweistein  • for 3 dager siden> AlfaFischer

Så, så, ble du misunnelig nå?
△ ▽

 • Svar •

Morten Høkklbø • for 4 dager siden

Hadde det vært en søring hadde han begynt å gråte, lagt seg inn på sykehus og saksøkt staten
for å ikke ha sikret havet tilstrekkelig..
8△ ▽

 • Svar •

Willy von Busche  • for 4 dager siden> Morten Høkklbø

Din beundring av søringer er grenseløs. 🤣🤣
2△ ▽

 • Svar •

♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ  • for 4 dager siden> Morten Høkklbø

Et folkeslag som klager hele tiden? Hadde fyren vært nordlending, så hadde fyren vært
flydd til Rikshospitalet meden gang. 
Nå var det visst ingen nordlending, men en søring.

Nordlendinger klager hele tiden, på alt. Hvor dårlig behandlet de blir, og gudfaen alt
mulig annet.

Min bestefar var nordmøring og skipper. Han ville ikke ha grekere og folk fra nord for
Trondheim i mannskapet sitt (han var født 1896). Grekerne pga griseriet, og folk nordfra
pga av klagingen på alt.
△ ▽

 • Svar •

♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ • for 4 dager siden

Har da hendt flere, bl.a. meg. 
I Ålesund ble jeg slengt på sjøen av en kranglete sunnmøring, jeg var beruset denne
vinternatten, og slet litt for å finne et sted å komme meg opp på kaia (stor tidevannsforskjell i
Sunnmørshovedstaden), men etter rundt 10 minutter fant jeg en rusten leider, og kom meg opp.

Fant en slitent serveringssted, gikk på dass, og vridde opp klærne, etterpå bestilte jeg en øl, så
en til osv. Da stedet stengte klokken halv ett (var sånn for nesten 40 år siden), var jeg langtfra
tørr, og mine tanker om et pensjonat ble forlatt, det ble hotell. I to dager, på mandag ble det
kleskjøp.

Da kunne jeg lese i Sunnmørsposten på mandagen at en person hadde "falt i sjøen" ifølge et
vitne, og at politiet hadde søkt hele natten, uten at man hadde funnet noen. 
Jeg forlot Ålesund den mandagen. Jeg fikk senere høre at en ansatt på et serveringssted
hadde opplyst politiet at en gjennombløt ung mann som opplyste at han hadde blitt "slengt på
sjøen" hadde vært på stedet til stengetid.....

Hadde heller ikke noen idé om at politiet hadde lett etter noen...
6△ ▽

 • Svar •

Knut • for 5 dager siden

Og slik går no dagan...
5△ ▽

 • Svar •

Liberalnasjonalisten • for 3 dager siden

Nordlendinger ! det er derfor dere er elsket av nordvestlendinger, hadde det vært en øsrlending
så hadde de ringt VG og fortalt om sin nær døden opplevelse og spurt etter krisepsykolog mm.
Fra Bergen og nordover så karrer vi oss til land og tar ei øl
2△ ▽

 • Svar •

OleP • for 4 dager siden

Ekte Viking, ingen staner eller somler dette.
1△ ▽

 • Svar •

Sølvrev1 • for 4 dager siden

Mannen var visst en neddopet orangutan ...
1△ ▽

 • Svar •

Stolt Viking  • for 4 dager siden> Sølvrev1

Tydelighvis :P
1△ ▽

 • Svar •

Lyd • for 4 dager siden

Thats the way you do it. En litt utfordrende vei til pubben, men ikkje umulig.
1△ ▽

 • Svar •

godpeople • for 4 dager siden

dette er en nordlending som har forstått at ramler du i havet så må du opp og neste steg behov.
1△ ▽

 • Svar •

AlfaFischer • for 5 dager siden

Viking?
1△ ▽

 • Svar •

Roald Paul Bentzen • for 3 dager siden

Hain va faen ingen søring!
△ ▽

 • Svar •

Alfred Zweistein • for 3 dager siden

Hikk!
△ ▽

 • Svar •

Erik Isaksen • for 4 dager siden

Fuktig kveld på byen.
△ ▽

 • Svar •

Sigoynermollen • for 4 dager siden

En skikkelig stayer han der. Han så kanskje etter olje mens han venter på
konsekvensutredningen?
△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim • for 4 dager siden

Nordlending dette.
△ ▽

 • Svar •

Profet1 • for 4 dager siden

*ser for meg Fredrik G... *
△ ▽

 • Svar •

Ole Kristian Holte Myhre • for 4 dager siden

FØRBANNA VANNFETTA!!!
△ ▽

 • Svar •

jrf85  • for 3 dager siden> Ole Kristian Holte Myhre

Trodde de skulle være våte jeg...
1△ ▽

 • Svar •

Larsen • for 4 dager siden

Da er man ikke mye kresen med klientellet når man slipper inn klissvåte kunder.
△ ▽

 • Svar •

Kjell Pettersen  • for 4 dager siden> Larsen

Dette er ikke Tjuvholmen, hvis en av nissene der falt i sjøen hadde de lagt på sykehus i
månedsvis.
9△ ▽
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Kaldt i Lofoten, men heldigvis lett å finne en pub i Svolvær. Illustrasjonsbilde. Foto: Sander Lied Edvardsen / Lofotposten /
NTB scanpix
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