Nyheter från Gränshyttan
Hällsjötorp den 20 juli 1930
Flitig blixt
Klockan 10 minuter i 10 i söndags morse slog blixten ner i
Hällsjötorps förvaltarbostad och den hann med åtskilligt i
förbifarten, såsom framgår av följande till StockholmsTidningen avgivna sannfärdiga redogörelse för dess
förehavanden under sitt korta jordeliv.
Den började i den minsta av tre rönnar, som stå ungefär
120 meter från förvaltarbostaden. Väl nedkommen delade
den sig i två blixtar, följde två potatisfåror och svedde
blasten utefter en sträcka av 40 meter, förenade sig därpå
åter i ett dike, följde det till ett hönsnät, smälte i
förbifarten ner detta, fortsatte till skogsförvaltarbostället
och grävde en grop på ungefär en halv meters djup på
gården, slog sönder stenmuren, gick efter väggen in på
kontoret, förstörde allt som fanns där utom ett gevär, rev
ner rappningen på väggarna, brände sönder
telefonledningen, slog en symaskin i bitar, sopade rent
skrivbordet och slog bort ett hörn av det, kastade sig efter
välförrättat kontorsarbete in i matsalen utan att öppna

dörren, slet loss dörrfodret, frossade på brickor och möbler
och slängde stolar huller om buller, rusade med blixtens
bekanta hasighet ut i köket och förstörde liksom på lek
rappningen där, såg sig ögonblicket därpå om efter nytt
verksamhetsfält och sprakade iväg utefter en elektrisk
ledning en halv kilometer för att kunna inspektera
arbetarbostaden vid Gullblanka gruvor och slutade inte
förrän den hade slagit sönder så mycket porslin den hann
med, rivit ner rappningen och kastat en klocka från den
ena väggen till den andra. Allt detta var gjort i ett nafs.
Skogsförvaltaren som befann sig i andra våningen hann
knappats fatta vad som hänt förrän han hörde barnen
skrika i nedre våningen. När han skyndade dit brunno
gardinerna. Att nästan alla fönster i hela huset hade
krossats följer av sig självt.
Som en ytterligare egendomlighet kan till slut nämnas att
förvaltarens klocka, som låg i en låda i skrivbordet i
kontoret, stannade på 10 min. i 10. Gör om den blixten!
Läs mer om blixtens energimängd

