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Sabotøren Morten Thing Hent PDF Forlaget skriver: Sabotøren er min far Børge Thing, og denne bog er
historien om hans liv.

Han voksede op i et indremissionsk hjem i Herning og blev udlært blikkenslager. På et højskoleophold i
København møder den unge socialdemokrat den kommunistiske Dora, som siden blev min mor. Hun får ham
overbevist om kommunismens sandhed. I 1942 går han ind i illegalt arbejde i det, som siden blev til BOPA. I
1943 måtte min mor og min søster flygte til Sverige, fordi min mor var jøde. I 1944 blev min far leder af

BOPA i den periode, hvor gruppen lavede de store aktioner.

Efter krigen blev han officer i hæren, men det var under den kolde krig, så det var et ret koldt job. Han døde
54 år gammel, fordi han som ung blev undersøgt med det radioaktive stof thorotrast.
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