
DM seniorer Midtjylland 
http://www.dm.dk/OmDM/Pensionister/DMSeniorer/DMSeniorMidtjylland 

Nyhedsbrev December 2017 

  Møde i december  

 

 

 

Program: 

 
Onsdag den 6. december 2017 kl. 12:00 – 15:00 

 
”Palmemordet” og Generalforsamling 

DM’s nye lokaler Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen. 

 

    Kl. 12.00. Foredrag ved historiker og forfatter Paul Smith: Nyheder og falske nyheder om Palmemordet 

 
Om bogen oplyser forfatteren følgende:  

Da FBIs Behavioral Unit i Quantico, Virginia, fik en ugelang præsentation af Palme-sagen 8 år 

efter mordet, var konklusionen klar: Dette er ikke et professionelt mord. FBI havde mere i posen: 

I betragtning af sagens omfang – over 15.000 A4 ark – findes formentlig morderen i materialet. 

Svensk politi fik nogle ledetråde, og fandt snart frem til den sandsynlige morder: En falleret 

Palme-hadende børsspekulant, som ikke havde reageret på politiets indkaldelser. I 2008 begik 

han selvmord, da politiet midt om natten bankede på hans dør. 

 

Blandt svenske pressefolk har denne mand ikke den store interesse. Når Palme myrdes, skal 

mordet selvfølgelig skyldes en konspiration. Fint skal det være! At kun ca. 1/5 af alle 

politikermord i den vestlige verden skyldes konspirationer, interesserer dem heller ikke. Og i Danmark?  

Her skriver journalisterne dovent af efter deres svenske kolleger. 

 

På 30 års dagen for mordet blev dette ”fejret” i pressen med en hvepsesværm om konspirations-tosserier. Så mange,  

at Paul Smith samlede en del af dem i en bog, hvor den sælsomme samling udstilles til hån, spot og latterliggørelse. 

Paul Smith er uddannet journalist, og blev siden cand.mag. i historie og filosofi.  

 
    Kl. 13.15. Smørrebrød   

    Kl. 13.45. Generalforsamling 

 Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent 

  2. Valg af referent 

  3. Godkendelse af dagsorden 

  4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2. november 2016 

  5. Bestyrelsens beretning 

  6. Forslag fra medlemmerne* 
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Poul Grosen Rasmussen er på valg.  

  8. Valg af 1 suppleant for 1 år. Paul Smith er på valg 

  9. Evt. 

 

*) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. november 2017 og fremsendes til Jørgen Eie Christensen 

på joergen.eie@gmail.com 
 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er i januar måned 2018. 

Forårsprogrammet for 2018 er under udarbejdelse og udsendes snarest. 
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