
En af Frie Bønder - Levende Lands trofaste støtter politiker og gårdejer Kristen Touborg er i dag 

afgået ved døden i en trafikulykke. Kristen var meget interesseret i at vise en anden vej end den 

konventionelle for landbruget og han bakkede op om FBLLs arbejde. Han var aktiv bonde siden 

1968 på Klostermøllegaard i Gudum ved Lemvig. 

Æret være hans minde 

 

Artiklen fra dr.dk kan læses her: 

Politikeren Kristen Touborg Jensen 

død i trafikulykke 

Det tidligere folketingsmedlem fra SF blev 73 år gammel.  

 

Kristen Touborg Jensen blev dræbt i en trafikulykke i dag nær Holsterbro. (Foto: Thomas Nielsen 
© Scanpix)  
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Det tidligere folketingsmedlem fra SF Kristen Touborg Jensen er død 73 år gammel. 

Han blev dræbt i en trafikulykke i dag nær Holstebro. Det skriver Midt- og Vestjyllands 

Politi i en pressemeddelelse efter aftale med familien. Touborgs kone var også med i bilen 

og er alvorligt kvæstet efter ulykken. 

Kristen Touborg Jensen havde en lang politisk karriere bag sig i SF. Han var medlem af 

Lemvig Byråd fra 1978-98 og sad i Folketinget fra 1994 frem til 2011, hvor han ikke blev 

genvalgt. 

Touborg var desuden medlem af SF's hovedbestyrelse fra 1990 og af SF's 

Forretningsudvalg 1992-94. Han har desuden været selvstændig landmand siden 1968. 

Han efterlader sig tre børn deriblandt Lejres tidligere borgmester Mette Touborg. 

Endte i modsatte bane 

Ulykken, der kostede Kristen Touborg Jensen livet, skete kort efter klokken 12 i dag på 

Herningvej ved Nybo Bakke. Af ukendte årsager kom Kristen Touberg Jensens køretøj 

over i den forkerte kørebane. 

- Her er de tæt på at ramme en bil, men det lykkedes føreren af undvige. I stedet kører de 

frontalt ind i den næste bil, fortæller vagtchef Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi 

til Ritzau. 

En bilinspektør har været tilkaldt for at undersøge, hvad der gik galt. 
 

http://www.mynewsdesk.com/dk/midt-og-vestjyllands-politi/pressreleases/faerdselsuheld-paa-herningvej-naer-holstebro-2042238

