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Nyheter

Lördag 10 september 2016 PD

ÅMÅL. Humor och allvar på författarkvällen

NOTERAT

Medaljen
delas ut
BRÅLANDA. Utdelningen

NÖSSEMARK. Räddningstjänsten kallades vid
15.45-tiden på tisdagseftermiddagen till Nössemark
vid sjön Stora Le med
anledning av ett misstänkt
drunkningstillbud.
Det var ett gäng tyska
kanotister som befann sig
vid färjelinjen Sund-Jaren
i Nössemark. En deltagare saknades och gruppen
oroades då denne inte hade
flytväst.
– Men innan helikopter
från Göteborg hann anlända och räddningstjänsten
få i sina båtar så hittades
mannen välbehållen, berättar räddningschefen Per
Sandström i Ed.
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av 2016 års Dalslandsmedalj äger rum på lördag.
Det är Brålanda företagarförening som utsetts till
mottagare av medaljkommittén.
Medaljen delas ut av
Bengtsfors kommunchef
Göran Eriksson i Centrumparken i Brålanda under
årets bygdefest som pågår
under lördagen.
I motiveringen betonas
att föreningen bidrar till
bygdens och landskapet
Dalslands utveckling.
Medaljkommittén
består av Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Dalslands
fornminnes och hembygdsförening, Dalslands
Konstförening och Vänersborgs kommun.

Drama
slutade
lyckligt

Iranskfödda författaren och poeten Jila Mossaed gästade författarkvällen på XO. 

Höstens författarkvällar är i gång. I torsdags
gästade norrmannen
Levi Henriksen och Jila
Mossaed Café XO.

publiken till sin författardebut. Henriksen berättade
humoristiskt om kampen att
bli utgiven som han liknade
vid Moses 40-åriga ökenvandring innan han kom till
det förlovade landet. Norrmannen blev refuserad 87

gånger innan ett förlag nappade på hans bok.
– Jag hade varit journalist
i många år så jag kunde skriva, det var det inget tvivel
om. Problemet var att lära
sig att dikta, jag var van att
förhålla mig till fakta.
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Levi Henriksen skriver på sin nya roman i Åmål.
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Levi Henriksen hade faktiskt
gångavstånd till författarkvällen på XO. Under september
månad är norrmannen i Åmål
där han tack vare ett stipendium från Kulturnämnden
i Västra Götaland i lugn och
ro får möjlighet att skriva på
sin roman med arbetsnamnet
”Här hos de levande”.
– Jag har redan skrivit 40
sidor sedan jag kom hit. Jag
räknar med att skriva klart
romanen här och hoppas
kunna visa resultatet här
nästa år, sa han.
Romanen är hans 20:e
bok i ordningen och på författarkvällen tog han med

Premiärkvällens andra
gäst var författaren och poeten Jila Mossaed som nyligen tilldelats både Gustaf
Fröding-sällskapets lyrikpris samt Aftonbladets litteraturspris. Mossaed hade
gett ut två romaner och fem
diktsamlingar i Iran när hon
1986 kom till Sverige. Hon
beskrev svårigheten att byta
språk mitt i karriären.
– Efter tio år i Sverige
tänkte jag att jag aldrig
kommer åka tillbaka till
Iran. Norden kommer att
bli min grav. Jag har lämnat
min vagga så jag måste byta
språk och det var otroligt
svårt, sa hon.
Två författarkvällar återstår i höst, den 6 oktober och
den 10 november.
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Seglarstafett:
Samling kl. 10 vid klubblokalen.
Fika och grill arrangeras. Anmäl senast 3/10 till
ssav@telia.com
Festen:
Start kl. 19 i SSÅV:s klubbhus.
Tema – bokstaven T. Kom i T shirt eller som
Tina Turner. Möjligheterna är oändliga.
Anmäl senast 30/9 till ssav@telia.com
Pris 150:-/pers. Buffé med dryck.
Ev. allergier meddelas vid anmälan.
Med vänliga hälsningar styrelsen & festkommittén
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LÖRDAG 8 OKTOBER
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”Det var otroligt
svårt att byta språk”
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Höstfest &
seglarstafett
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BILLINGSFORS. ”Inte orimligt att de tänkte dricka upp allt själva”

20% på höstens bågar
Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 september - 31 oktober 2016

model: 2654 JOHANNISBORG

kan ej kombineras
med andra
erbjudanden.
Nuochfinns
säsongens
nyheter
i butik!

Välkommen in till oss!

Leg. Optiker Roslind

Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18
Lunch 13-14
Lördagar 10-13

Halva priset på par två

Med över 1 500 liter alkohol i bilarna passerade
de den svenska gränsen
– utan att tulla. Tingsrätten tycker att det är
rimligt att den var för
eget bruk och frikänner
männen.
Det var i december förra
året som fyra män, varav
tre är hemmahörande i
Billingsfors, stoppades av
tullen i Helsingborg efter
en resa till Tyskland. I bi-

larna som männen färdades i hittade tullen 101 liter
starksprit, 1 251 liter starköl
och 165 liter vin, varor som
männen inte deklarerat när
de körde över gränsen. De
fyra åtalades misstänkta
för smuggling. Rättegången hölls för några veckor
sedan.
Åklagaren åberopade detaljer som ett köpkort vid en
spritbutik i en tysk ort som
en av männen hade, samt ett
sms-meddelande ”...ska jag

få Jelzyn eller” och en nummeruppgift till Mölndal Öl,
för att bevisa att männen
köpte alkohol för att sälja
den i Sverige.
Dessutom styrktes åtalet, enligt åklagaren, av att
två av männen dömdes för
smuggling 2015.

Dricker mycket
Men Vänersborgs tingsrätt
friar alltså männen.
Och orsaken till att de
frias, är att de är storkonsu-

menter av alkohol. Domen
kom under tisdagen.
En av männen har vid förhören sagt att han är alkoholist och dricker mycket varje
dag, och att han brukar åka
till Tyskland för att köpa alkohol några gånger om året.
En annan sade att han har
stora alkoholproblem och
dricker mycket, även om han
inte dricker lika mycket som
sin kompis.

Jan Lorentsson
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Misstänkta smugglare frikändes

