
2008-06-09 14.50Aftonbladet: ”Jag är göteborgare”

Sida 1 av 9http://www.emaso.org/links/ref-articles/ref37s/ref37s.htm

 Sök

Aftonbladet

Sverige

Torsdag 07-04-12

Startsidan

Nyheter
-Senaste nytt
-Forum
-Ryssland
-Irak direkt
-Kolumnister
-Grafik
-Veta mer
-Bildextra
-Tipsa oss
-Kontakta oss
-Vårtecken
Göteborg
Malmö/Lund
Stockholm

 

Nyheter

Irak direkt

 Lokala sidor

Sportbladet

Sportbladet
Spel

Nöjesliv

Klick!

Kvinna

Läsarbladet

Plus i dag

Tv

Göteborg
Malmö/Lund
Stockholm

Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Linköping
Norrköping
Umeå
Uppsala
Västerås
Örebro

Bil
Bildextra
Böcker
Ekonomi
Föräldrar
Hem & Trädgård
IT
Klimathotet
Klipptoppen
Kropp & Hälsa
Kultur
Kärlek & sex
Mat & Vin
Mobil
Mode
Resa
Ryssland
Väder

Poker
Spel
Trav 365

Blogg
Bloggportalen
Bloggsök
Forum

DÅLIGA BORTFÖRKLARINGAR
Högsta domstolens ordförande, Bo
Svensson, intervjuades i SVT:s
Agenda i går. Där förklarade han
sina grodor under Leif Thorsson-
affären med: Jag är göteborgare
med galghumor.

Foto: SVT
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fängelse HD-domaren nöjde
sig med böter 
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”Jag är göteborgare”
Så förklarar HD:s ordförande sina grodor
Här gör Högsta domstolens ordförande Bo Svensson bort sig
igen.I SVT:s Agenda förklarar han sina grodor under Leif
Thorsson-affären:
  -Jag är göteborgare.

   Bo Svensson fick förra veckan
frågan av en reporter från Dagens
Nyheter om inte sexdömde Leif
Thorsson, HD-domaren som köpte
sex av en gymnasist men fick behålla
jobbet, borde hindras från att döma i
sexmål.
  -Tvärtom kan man ju säga att han
har djupa kunskaper i ämnet, sa Bo
Svensson till reportern.
  Han fortsatte-med hänvisning till
en kommentar från en belgisk
domarkollega:
  -Det finns ju många änkemän som
har svårt att få sex.
  

"Jag har galghumor" 
  Bo Svensson intervjuades i går av
Lars Adaktusson i SVT:s Agenda om
sina uttalanden och levererade
följande förklaring:
  -Jag är göteborgare med en
galghumor.
  Förklaringen upprepade han flera
gånger under intervjun.
  Göteborgs starke man, kommunalrådet Göran Johansson (s), ger inte
mycket för HD-ordförandens undanflykter.
  

Inte tradition 
  -Rent allmänt missförstår ofta stockholmare oss göteborgare, men
det är inte en tradition i Göteborg att skämta bort allvarliga saker. Man
ska stå för det man säger. Jag förstår inte hans tankekedja, säger
Göran Johansson.
  Även tv-reportern och göteborgaren Janne Josefsson, som gjort flera
uppmärksammande inslag för Uppdrag granskning om prostitution och
sexhandel, reagerade på Bo Svenssons nya groda.
  -Jag tycker att det lyste igenom klockrent att han inte gillar
sexköpslagen och så försöker han vifta bort sina uttalanden med att
han är från Göteborg. Riktigt pinsamt, säger Janne Josefsson.
  

Vill inte uttala sig 
  Under intervjun är det med viss tvekan Bo Svensson svarar ja på
frågan om sexköp bör fördömas.
  -Vi har nu förbjudit det, då får man inte använda den möjligheten, sa
han till sist.
  När Aftonbladet sent i går kväll fick tag i Bo Svensson visade han sig
inte från sin goa, tjötande, Göteborgssida.
  -Jag tänker inte uttala mig mer om det här. Intervjun i Agenda var
slutklämmen i den här frågan. Adjö.

Johan Edgar
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