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Sabotørerne. Vi vandt en krig Per Mortensen Hent PDF Per Mortensen var ung smedelærling under
besættelsen. I 1943 begyndte han sammen med andre unge at sabotere danske produktionsanlæg, der bidrog
til den tyske krigsindustri. Per Mortensen og hans venner blev en del af BOPA og stod for nogle af de mest
spektakulære aktioner mod danske fabrikker: Burmeister og Wain, Always, Cheminova, Globe, Globus,

Riffelsyndikatet m.fl. Per Mortensen fortæller her sin historie uden filter.

1924-2012. Modstandsmand, maskiningeniør og forfatter. Per Mortensen kom i 1940 i smedelære i
København. I 1943 blev han (under dæknavn Tom) medlem af BOPA og var med til flere store

sabotageaktioner, bl.a. mod hans egen arbejdsplads, BurWain. Blev i 1944 arresteret af Gestapo og kom efter
strenge forhør til Vestre Fængsel Tysk Afdeling og senere til Frøslevlejren. Da det ikke lykkedes for det tyske
politi at bevise, at Per Mortensen og Tom var en og samme person, blev han løsladt og deltog igen fra 1945 i
sabotageaktioner. I 1946 blev han løjtnant på Modstandsbevægelsens Befalingsmandsskole. I 1950 tog han
eksamen som maskiningeniør, og fra 1960 var han lærer på Københavns Teknikum. I 1978 fik Per Mortensen

udgivet sin første bog, "Sabotørerne".
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