Torben Nielsen
dræbt under
overhaling
ved Hedensted
Den landskendte forfatter omkom i aftes ved en bil-ulykke
HEDENSTED - Den 66årige kriminal-forfatter og
tv-anmelder på Horsens
Folkeblad gennem to år,
Torben Nielsen, blev i aftes
dræbt ved en trafikulykke
på hovedvej A 10 mellem
Bredal og Hedensted.
Under overhaling af to
lastvognstog ramte Torben
Nielsen en modkørende varevogn frontalt. Falck arbejdede i tre kvarter, før det
lykkedes at befri forfatteren, men han var dræbt på
stedet.
Torben Nielsen var ved 23.
30-tiden i sin BMW på vej hjem
til Grumstrup ved Hovedgård
efter et foredrag på F y n , d a
h a n p å e n l i g e strækning
ramte den modkørende
varevogn frontalt. Torben
Nielsens vogn blev på
kørebanen, mens varevognen
med to kvinder blev slynget i
grøften.

To unge piger
kvæstet

Føreren af varevognen,
den 19-årige au-pair pige i
Paris, Kirsten Anne Marie
Hellingsø, blev med svære
kvæstelser indlagt på Vejle
Sygehus. Hun har bl.a.
brækket begge ankler og en
arm.
En passager, den 17-årige
handelsskoleelev Gitte Dandanell Nielsen, Overholmvej 3,
Hedensted, blev indlagt til
observation for hjernerystelse.
- Vi

fulgte
ham på vej
Torben Nielsen var en populær og meget benyttet
foredragsholder, og i aftes
holdt han foredrag om sit
forfatterskab. Ca. 45 personer
oplevede
en
veloplagt
forfatter på Hundstrup
Skole i Egebjerg kommune
mellem Fåborg og Svendborg. Arrangør var Liberalt
Oplysningsforbund (LOF).
- Torben Nielsen var ikke

kendt på egnen, og vi fulgte
ham lidt på vej, så han
kunne finde hovedvejen til
Odense, da han skulle hjem,
fortæller en chokeret LOFskoleleder Kirsten Iversen.
Hun var endnu ikke orienteret om Torben Nielsens tragiske død, da Horsens Folkeblad talte med hende i formiddag.
Kirsten Iversen og hendes
ma n d kø rt e i d er es eg en
vogn, og Torben Nielsen
fulgte efter ad de små veje til
hovedvejen.
- Vi sagde farvel til ham og
ø n s ke de h a m en g od tu r
hjem, siger Kirsten Nielsen.
Da var kl. 22.15.

26 år ved
politiet

Torben Nielsen, Lundgårdsvej 26, Grumstrup ved
Hovedgård, var oprindeligt
politimand i Horsens, hvor
han arbejdede i 26 år - heraf
fire år ved kriminalpolitiet.
Det var her, han dannede
grunden far sin senere karriere som kriminalforfatter.
Han forlod politigerningen i 1967 for at leve af sit
forfatterskab, som han ka- Den 66-årige Torben Nielsen, kriminal orfatter og tv-anmelstede sig over med stor flid.
der ved Horsens Folkeblad, var på vej hjem fra et foredrag,
da ulykken skete. (Foto: Lene Sørensen)

Film-sutcesser

Torben Nielsen blev kendt
ud over landets grænser, da
han i 1973 skrev succesromanen »Nitten røde roser«, der
senere blev filmatiseret.
Det blev til flere store successer som »Terror« og
»Voldtægt«, der også filmatiseredes, og bøgerne solgte
godt både her i landet og i
Tyskland, England, USA og
Japan. Hans roman »Galgesang« blev månedens bog i
USA i 1977.
Han har modtaget Edgar
Allan Poe prisen i 1974 og 78,
og i 1981 høstede han også
stor nordisk anerkendelse,
da han modtog Nordvisionsprisen for en synopsis til et
TV-spil i fire afsnit.
Foruden kriminalromaner
har Torben Nielsen skrevet Under en overhaling stødte Torben Nielsen frontalt mod
denne Volvo varevogn. Føreren og en passager er indlagt på
en snes bøger for børn. (tor-)
Vejle Sygehus. (Foto: Povl Klavsen)

