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Punktliga 
Krösatåg  
i Blekinge
De problem som drabbat 
Krösatågen på andra 
håll finns inte i Ble-
kinge. Här är 99 procent 
av tågen punktliga.

BLEKINGE. Sydöstran 
har berättat om de för-
seningar som drabbar 
Krösatågen i Småland. 
Ansvariga är bland an-
nat missnöjda med 
verkstaden som sköter 
servicen.

– Men i Blekinge är lä-
get mycket bättre, säger 
Pär Welander, trafikpla-
neringschef på Bleking-
etrafiken. Vi har en 
punktlighet som hör till 
de bästa i landet, den 
ligger på 98-99 procent 
på sträckan Karlskrona 
– Emmaboda.

Krösatågen i Småland 
– utom då Emmaboda-
banan – har drabbats av 
många förseningar. In-
ställda tåg har ersatts 
med bussar, som inte 
alltid har kommit. De 
tågen är dieseldrivna, 
och huvudmännen är 
mycket missnöjda med 
den verkstad som skö-
ter service och under-
håll.

”Våra” Krösatåg är el-
drivna och med helt an-
nat driftsäkerhet.

– Nej, vi har inte alls 
haft samma problem 
som uppe i Småland, 
säger Pär Welander. 
Visst har vi också syn-
punkter på verkstaden, 
men det handlar mest 
om att våra tåg tvättas 
för dåligt där.

Från december blir 
det ordning även på den 
saken, berättar Welan-
der. Då ska Blekinges 
Krösatåg tvättas och 
servas i Kalmar. 
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Blekinges Krösatåg, av 
typen X11, går nästan all-
tid i tid - till skillnad från 
de småländska diesel-
drivna kusinerna. 
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KARLSKRONA. Det kan 
knappast ha undgått nå-
gon att det norska skid-
landslaget och dess träna-
re och ledare råkat rejält i 
blåsväder, sedan två av 
dess absoluta frontfigurer, 
Martin Johnsrud Sundby 
och Therese Johaug, ham-
nat på dopningsskambän-
ken.

Den förre för att ha haft för 
höga halter av astmamedi-
cinen Ventoline i kroppen 
under tävling, och den se-
nare för att ha använt sig 
av en läppkräm med ana-
bola steroider i.

Samma norska skid-
landslag, om än också på-

hejat av det svenska, och 
av Svenska Olympiska 
Kommittén, som kraftigt 
avfärdat en specialmask 
som annars skulle ha räd-
dat både Sundby och Jo-
haug undan skammen.

En syrgasmask som 
forskats fram av teknolo-
gie doktorn Oskar Från-
berg på BTH i Karlskrona, 
och hans kompanjon Peter 
Lindholm, läkare på Karo-
linska Institutet.

Masken nyttjas redan fli-
tigt av till exempel de fin-
ska elitskidåkarna, och 
även av svenska idrottare, 
framför allt roddare, cy-
klister och löpare – och an-

vänds också i Riksidrotts-
förbundets utbildning på 
Bosön. Trots att framför 
allt alltså skidåkare fnyser 
åt ”teknologiseringen”, 
liknar maskerna vid hem-
ska Darth Vader-masker, 
och då hellre fortsätter 
knapra mediciner.

– Det är en märklig inställ-
ning eftersom maskerna 
inte bara är påvisat effekti-
va, det höjer prestations-
förmågan akut med tio 
procent och över tid i trä-
ningen med tre – och dess-
utom alltså är godkända, 
och lagliga, i träningssam-
manhang, säger Oskar 
Frånberg till Sydöstran.

– Med en enkel mask 
kan alltså även svenska 
idrottare förbättra sig un-
der träning, och sedan täv-
la på samma villkor som 
idrottare i andra länder.

Maskens främsta för-
tjänst, menar Oskar Från-
berg, är att inandningsluf-
ten under hård träning i 
kalla och torra miljöer 
ständigt är varm och fuk-
tig. 
– Problemet är annars att 
luftrören tar mycket stryk, 
och du får astma, en köld- 
och ansträngningsastma 
som ofta också förvärras 
med åren, och som alltså 
kräver behandling med 

mediciner man alltid mås-
te vara mycket försiktig 
med, eftersom de innehål-
ler substanser på dop-
ningslistan, berättar Os-
kar Frånberg.

I nämnda Ventoline, som 
var det Johnsrud Sundby 
använde, salbutamol.

– Men, skrattar Oskar 
Frånberg, masken hade ju 
också skyddat Johaug från 
den starka sol som gjorde 
hennes läppar nariga och 
såriga.

Även Wada, den interna-
tionella antidopningsby-
rån, godkänner syrgas 
som träningsmetod.
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Med en visserligen estetiskt hånad, men trots allt fullt laglig syr-
gasmask från BTH-forskaren Oskar Frånberg hade det norska 
dopningskaoset kunnat undvikas.

Norska skidåkare utsätter sig hellre för hälsorisker, och medicinerar sig till dopningsuthängningar, än accepterar Oskar Frånbergs syrgasmask. FOTO: MATHS OLSSON

Oskars Darth Vader 
kunde räddat Norge

Stress vanligare än förkylning
BLEKINGE. Stress är den vanligaste orsaken till sjuk-
skrivning inom detaljhandeln. Det är till och med 
vanligare än förkylning, uppger fackförbundet Han-
dels, som gjort en kartläggning av den psykosociala 
miljön och gett ut rapporten ”Hur mår handeln?”. 
Kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning 
som män och upplever även sin arbetsmiljö som 
sämre än vad männen gör. 
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