Med spänning i jobbet
Åskkonsulent avlivar myter kring det fruktade väderfenomenet.
Åskskyddskonsulent Christer Bohlin i Österbybruk har i dessa regnvädersdagar ett
jobb som ligger i tiden. Han är inte bara
expert på åskskydd, Christer avlivar också
en rad myter kring väderfenomenet.
Det är inte bra att ha fönstret öppet när det
åskar och mullrar, är en sådan vanföre-ställning.
- Den vandringssägnen kommer av en brandmästare som menade att man ska stänga
fönstren för att minska syretillföreseln ifall
det börjar brinna.
- Det är inte farligt att stå i fönstret när det
blixtrar, säger Christer Bohlin, som håller till
i Företagshuset i Österbybruk.
Inget åskhål
Inte heller är det så att Alunda är ett riktigt
åskhål, bara för att det några år på rad var
ordentliga åskoväder.
- På en 20-årsperiod jämnar det där ut sig.
Intervjun görs medan regnet strilar utanför
fönstren.
- Där du sitter mitt i rummet finns det ingen
risk att blixten skulle slå ned i dig. Det är
sämre att sitta nära väggarna, där elledningarna går.
Råd till privatpersoner är endast en liten del
av Christers jobb. Som enda åskskyddskonsult i landet har han mycket arbete. Han
undervisar folk inom elbranschen.
- Jag försöker lära elinstallatörer att sätta in
inledningsskydd i hus. Det går trögt, de törs
inte ta sig an uppgiften.
Källa: Arbetarbladet 24/6-98

Inledningsskydd, som skyddar inkommande
ledningar mot åska, är det som konsulten menar
att villaägarna i första hand behöver. Han säger
att 90 procent av alla åskbränder beror på överslag i den inkommande elen.
Bränder på grund av blixtnedslag i huset är mer
ovanligt. Med den ökande datoriseringen i hemmen blir sådana skydd, som kostar
50 000 - 100 000 kronor, än mer viktiga.
- Annars kan själva datorn bli ett dyrt överspänningsskydd.
Värdelösa åskskydd
Ett åskskydd som klarar alla effekter av åska
kostar 50 000 - 100 000 kronor. Då kan det vara
mer ekonomiskt att skaffa sig en bättre försäkring. Som bäst slåss Christer, och resten av den
seriösa branschen, mot producenter av billiga
och värdelösa åskskydd. Ett företag blev fällt av
Konsumentverket och tvingades ändra sin marknadsföring, berättar Råd & Rön nr 5/98.
Ytterligare en fördom som Christer avlivar är
den att man bör undvika höga platser vid åskoväder.
- Visserligen ökar risken för att blixten ska slå
ned, men risken är fortfarande mikroskopisk för
att just den platsen ska drabbas.
Å andra sidan går det att vrida och vända på
statistik- Jag sa till en bonde att hans hus statistiskt sätt
skulle drabbas en gång var 700:e år. Då blev
bonden lugn. Men när jag vände på det och sa
att en av 700 gårdar drabbas varje år, tyckte han
att det behövdes åskskydd.
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