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Karen Tovborg Jensen (1890-1951)
Karen Tovborg var uddannet journalist og stammede fra Kloster Mølle mellem Lemvig og
Struer, hvor hun var medlem af det lokale sogneråd. Hun var også medlem DKP’s
centralkomite, da hun som mange andre ledende DKP-medlemmer 22. juni 1941 blev
interneret. I tiden efter sin løsladelse i oktober 1941 medvirkede hun bl.a. ved fremstillingen
af det illegale DKP-blad Folkets Avis i Holstebro.
I foråret 1944 blev det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt for Karen Tovborg
at forlade egnen. Hun nærmede sig på det tidspunkt 54 år. Hun rejste til Esbjerg, hvor
hendes fremtoning blev bemærket. Hun var høj, brugte ikke kosmetik og talte vestjysk.

Karen Tovborg blev redaktør for det illegale blad Vestjyden, der udkom månedligt i et
oplag på hen ved 1800 eksemplarer. Hun samlede stof til bladet, skrev og redigerede, bl.a.
på baggrund af oplysninger fra en række meddelere i hele Sydjylland. I Vestjyden skrev Karen
Tovborg i marts 1945 om de pjaltede tyske flygtninge, som der ikke måtte udvises medynk
over for.
Ligesom de øvrige illegale boede Karen Tovborg rundt omkring hos folk, der var
villige til at løbe risikoen. Også det illegale bladarbejde måtte foregå forskellige steder i byen.
Ved siden af bladarbejdet deltog Karen Tovborg i studiekredsarbejdet, som
kommunisterne arrangerede for at holde liv i kampgejsten. Hun var også den, der kerede sig
om unge modstandsfolk og bragte dem i skjul, når det var nødvendigt. Nogle blev sendt til
Krabbesmark i Nordvestjylland, Struer eller Lemvig, andre til pastor Lilleør i Grimstrup.
Blandt dem var den unge modstandsmand Mogens Friis.
Tilværelsen som illegal var hård for den ikke helt unge Karen Tovborg. Den evige
flytten rundt og måske for dårlig kost tærede på hende. I februar 1945 skrev hun til sin læge i
Gudum, at hun følte sig træt og nedslidt og havde problemer med maven. Lægen anbefalede
forskellige vitaminer og kosttilskud.
Efter kapitulationen var Karen Tovborg redaktør for Folkets Røst. Land og Folk. Vestog sydjysk udgave.

