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 Gömd i en trälåda rymmer den tjeckiske bagaren Karel Krbka 
från kommunismen och med hjälp av sina surdegslimpor löser han 
sedan några av Universums största gåtor. Accelererande Expan-
sion, Gravitation, Mörk Materia och Mörk Energi får sin logiska för-
klaring.



AVSNITT 1

Krbka-Bageriets fall

 Bagaren Karl Karlsson hade tre laster. Astronomi, sur-
degslimpa och hat mot kommunister. Från början hette han 
egentligen Karel Krbka men när han landat i Sverige upptäck-
te han snart att förnamnet hade överskott på en vokal, medan 
efternamnet präglades av total brist på sådana, i alla fall hört 
från svenska örons horisont.  Nämnda namnbyten gjorde Karl 
till Sverige Konungens ende namne och till Sveriges ende 
Karlsson som ordentligt bröt på tjeckiska.

Men låt oss ta det från början.

Karl hade alltid drömt om att bli astronom, men eftersom 
Karls far ägde ett bageri med 2 anställda ända fram till 1948, 
stämplade de kommunistiska myndigheterna hela släkten 
Krbka som utsugare och imperialistiska element, varvid några 
som helst studier för Karls del blev otänkbara. Eftersom un-
dantag till förstatligandet utgjordes enbart av tobakshandlare 
som kunde bevisa att de blev krigsveteraner som stred på röd 
sida, där de mist minst ett ben eller en arm, blev Krbka-Bageri 
förstatligat. Far och son blev också förstatligade och fick mini-

milön, tills de kunde bevisa ånger och framsteg inom förståel-
se av den socialistiska ideologin. Skylten ”Krbkas Bageri” ut-
byttes mot ”Bageri”, fast på tjeckiska. Till allas förvåning blev 
bageriet snabbt ”hovleverantör” till kantinen i partiets hög-
kvarter, beläget i stadens enda höghus på 4 våningar. Funktio-
närerna där blev mycket förtjusta i Krbkas gifflar med grov 
salt och kummin på, samt inte minst för hans surdegsbröd 
vars skorpa särkilt hade markerats med en femuddig stjärna. 
Föga kunde partiets pampar ana att Krbka påskyndat jäsnings-
processen med egen saliv.

För far Krbka blev matematiken under kommunisterna myck-
et enkel. Staten bestämde priserna per kilo bröd men det var 
Krbka som kalibrerat vågen. Till befolkningen sålde han ljust 
bröd vitt och mörkt bröd svart. 
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AVSNITT 2

Elitens ”jämlikhet”

 Om partifunktionärerna råkade klaga att dagens brödle-
verans blev bränd, förklarade Krbka att bröd är ett levande vä-
sen såsom människan. Det finns ju folk med både ljus och 
mörk hy och alla är vi ju lika värda (i alla fall när vi arbetar för 
socialismen). Det hade Krbka lärt sig av politruken vid den ob-
ligatoriska söndagskursen för Folkombildning och ingen kan 
påstå att Krbka skulle ha rasistiska böjelser.

Självfallet blev Karl präglad av sin miljö både hemma, i bageri-
et och i landet. Tillika de flesta tjecker utvecklade han konsten 
att klara sig hyfsat ändå i alla situationer med hjälp av ett 
”tredje språk” utöver det officiella och det man använde bland 
vänner. Det tredje språket blev fullt av metaforer, abstaktio-
ner, liknelser och humor, allt oangripbart av myndigheter, 
men helt förståeligt av likasinnade. Trots allt elände fanns det 
en del positivt i detta. Till skillnad från den allt mera dumma-
re och på tomma fraser insnöade partieliten och de få som fort-
farande trodde på den, blev vanliga medborgare smartare. För 
att överleva tränade man hjärnan och intellektet genom både 
klassisk och modern, ofta svartlistad konst, litteratur, teater, 
musik, humor, etc. Man fick lära sig att läsa folk och använda 
rätt uttrycksätt i respektive sammanhang. För att kompensera 
vad samhället inte ville eller inte kunde erbjuda hade man en 

hel stab av riktiga vänner, vänner och bekanta där varor och 
tjänster effektivt bytte ägare ”momsfritt”. Nackdelen var att av 
dygnets 24 vakna timmar var det få där man riktigt kunde va-
ra sig själv.  

Det kommunistiska systemets grymmaste paradox var att 
trots att det uppstod för att eliminera klasskillnader och häv-
da människans lika värde, lyckades det skapa en ”elit” som fär-
dats i samhällets enorma gräddfiler, medan vanligt folk fick 
nöja sig med köer och billigt öl. Det sistnämnda vågade man 
aldrig beskatta, eftersom redan den tappre soldaten Svejk 
myntade uttrycket ”Den regering som höjer ölpriserna faller”.

I vilket fall som helst bevisade kommunismen återigen att folk 
är olika men människan är sig lik.

När diktaturen med god hjälp från ”brödrafolket” i öst vägrat 
att ge upp och när Karl fick avslag på sin studieansökan be-
stämde han sig för att fly landet.
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AVSNITT 3

”Felleverans”

 Vid den årliga internationella industrimässan i Brno utlå-
nades Karl för att baka gifflar (med salt och kummin på) i en 
av många mässrestauranger. Nyfiket observerade han när con-
tainrar och lådor med montrar och utställningsmaterial packa-
des upp. Det naturliga valet föll på Österrike som var närmas-
te granne av västerländskt stuk, enbart några mil söderut. 
Dessutom kunde Karl några ord på tyska.

När mässan stängde på en söndag klev Karl i en stor låda med 
destination Wien, där han med lite tur borde befinna sig om 
några timmar. Till hans lättnad sattes lådan i rörelse redan 
samma natt. Till hans besvikelse varade skumpandet tills på 
tisdag kväll. Med förhoppning att inte ha hamnat i Sibirien 
och i bästa Hudinistil bröt sig Karl ur lådan vars lock gav efter 
med ett brak och skrämde livet i fyra tulltjänstemän med tre 
kronor i guld på bröstet. Bleka och klistrade mot väggen kun-
de tullarna bara se ett sträck som försvann på toaletten. Efter 
en bra stund dök den påtaglig lättade Karl upp med händerna 

framför magen i en gest som betydde acceptansen av handbo-
jor. Till hans förvåning steg en av tullarna fram, skakade bäg-
ge Karls händer och sa ”Welcome to Sweden”.
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AVSNITT 4

Människovärde

 Efter tillfällig vistelse i flyktingläger, kurser i svenska, 
viss samhällsorientering och långa promenader i Göteborg in-
såg Karl att han hamnat i ett trevligt land med dito folk. Ingen 
armbågades i de sällsynta max tre meter långa köerna, nästan 
alla sa du till varandra, titlarna lyste med sin frånvaro och förs-
ta gången i sitt liv kunde Karl uppleva hur det kändes att ha 
samma människovärde som alla andra. Dessutom kunde vem 
som helst studera till vad som helst eller starta egen firma för 
75 kronor. Karl bestämde sig för att stanna.

För att börja studera till astronom krävdes komplettering av 
vissa ämnen i svensk grundskola och gymnasium, samt något 
att leva på under tiden. Karl började studera på kvällstid och 
baka bröd hos Påhls på dagstid, för att snarast möjligt starta 
eget lilla bageri. Marknadsundersökningen som han gjort i det-
ta syfte, visade snabbt att den svenska brödkulturen var be-
gränsat till sötlimpa och knäckebröd. Alltså fans det goda för-
utsättningar till att få det gå runt även för en utlänning, ett 
ord som klingade aningen skeptiskt i svenskarnas öron. Detta 
och överskottet på konsonanter i Karls efternamn gjorde att 
det inledningsvis omnämnda namnbyte realiserats.

Ganska omgående efter ankomsten till Sverige fick Karl kon-
takt med en astronomisk förening med lokaler på Rymdtorget 
i V.Frölunda. Snart visade det sig dock att föreningens med-

lemmar var främst intresserade av jakt på UFO och sköterskor 
på närbeläget sjukhus. Denna sistnämnda aktivitet hade Karl 
inget emot, men att reducera astronomin till enbart UFO-äm-
nen kändes inte rätt. 
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AVSNITT 5

Momsen

 Efter något år drog Karl i gång sitt bageri i en f.d. mjölkaf-
fär i Bagaregården och med hjälp av goda gifflar (med salt och 
kummin på) lyckades han nästla in sig som lokalvårdare på 
Onsalas Rymdobservatorium. Senare började han leverera äk-
ta tjeckiskt surdegsbröd (utan stjärnor på skorpan) till Saluhal-
len på Kungstorget och gifflar (med salt och kummin på) till 
Gyllene Prag på Sveaplan. Efter en tipsvinst på hela 10 000 
kronor startades krogen Gyllene Prag av fyra tjeckiska flykting-
ar som lämnat landet 1968 efter ryssarnas intåg och kväsning 
av Pragvåren. Till krögarnas stora förvåning utgjordes skaran 
av stamgäster till stor del av unga svenska kommunister, som 
efter några år blev socialister eller miljöpartister. Men i likabe-
rättigandets namn var alla välkomna, bara man lämnat loden-
rocken och ryggsäcken i garderoben.

Kombinationen tjeckisk mat, öl och inte minst Karls gifflar 
(med..) gjorde både Gyllene Prag och Karls Bageri populära i 
hela Göteborg. Det gick bra för Karl som efter några års egen 
verksamhet kände att det var på tiden att börja föra någon 
form av bokföring. När Karl denna dag steg köksvägen till Gyl-
lene Prag med sin leverans, ställde han en fråga:

- Käre kollega, det där med svensk moms har jag aldrig riktigt 
förstått.  Är det något man får, eller något man skall betala?

- Både och, svarade den något stressade kyparen.

- Alltså är det frivilligt och man kan själv välja vilket?

- Kontakta den här kvinna, sa kyparen och stoppade ett visit-
kort i Karls bröstficka.

- Förresten, senaste leveransen av gifflar var vidbränd, tillade 
kyparen.

- Käre kollega, bröd är ett levande väsen såsom människan. 
Det finns ju folk med både ljus och mörk hy och alla är vi ju 
lika värda (i alla fall här i Sverige) och jag är ingen rasist, sva-
rade Karl såsom han lärt sig av sin far.

Kyparen försvann bland gästerna och Karl begav sig hemåt för 
att hämta några års kvitton som skulle levereras till kvinnan 
på visitkortet, där det stod:
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AVSNITT 6

Skönheten och sköntaxering

 Karl pressade alla kvitton i en stor plastpåse och knacka-
de på Magdalenas dörr. Det blev kärlek vid första ögonkastet. 
Magdalena gillade Karls gifflar (m..) och Karl tyckte om blon-
da kvinnor i Maggans utförande. Eftersom Magdalena redan 
var blond fick chocken över Karls plastpåse med bokföring ing-
en fysiskt märkbar verkan. Den mentala biten fick Karl ord-
ning på med hjälp av en härlig middag med flytande tillbehör 
på Fiskekrogen. Ganska snart kunde de enas om att det bästa 
är att börja på en ny kula. Gamla kvitton hamnade i elden, me-
dan den eldiga kärleken kröntes vid altaren i Masthuggskyr-
kan.     

Att Karl senare skönhetstaxerats kunde han stå ut med, efter-
som skatten blev fortfarande lägre än vinsten och skönheter 
som Maggan inte växer på vilka träd som helst.

Under alla år har Karl inte släppt hans passion för astronomi 
och rymdutforskning. Han slukade all litteratur, alla TV pro-

gram och föreläsningar i ämnet, inklusive Relativitetsteori, 
Kvantemekanik, Termodynamik, Strängteori, allt kryddat 
med filosofiska insikter både från vedertagna storheter och 
Karls egna tankeprocesser.

Ganska snart insåg Karl att amatörrelationen till hans stora 
intresse hade sina fördelar. I stället för att som anställd räkna 
stjärnorna kunde han släppa tankarna fritt och ägna sig åt vad 
han ville och när han ville. Ekonomiskt oberoende tack vare 
surdegsbröd innebar en stor frihet, vilket Karl uppskattade 
mest av allt. Officiella studier lades på hyllan och Karl körde 
sitt eget race, utan att för den sakens skull sluta absorbera all 
information han kunde komma över.
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AVSNITT 7

Surdeg & Universum
 Med hjälp av släktens hemliga jästkultur, satte Karl i gång 
jäsningen på dagens satts av surdeg. Tankarna befann sig vid nå-
got av Universums svarta hål.

- Varför expanderar Universum och varför sker det med ökande 
fart?

- Vad är Gravitation?

- Vad är Mörk Materia?

- Vad är Mörk Energi?

Medan hjärnan grubblade, vilade ögonen på byttan med surdegen, 
som nu i en mjuk kurva expanderat över byttans topp. Plötsligt 
rasslade det till i medvetandet där Universum och Surdeg före-
nats.

- Universum har ljus materia som vi ser och mörk materia som vi 
inte ser. Jag bakar ljust bröd och mörkt bröd, men kan se båda.

- Universum expanderar och det gör min deg också.

- Universum expanderar med ökande fart och det gör min deg ock-
så, i alla fall i början.

- I Universum är det utrymme mellan och omkring det synliga ma-
teria som ökar. I degen är det bubblorna som växer, medan de-
gens vikt är den samma.

- När bubblorna växer pressas väggarna i degens celler samman, 
ungefär så som gravitationen agerar i Universum.

- Kraften som bildar och vidgar bubblorna i degen kallas kort och 
gott för jäsning. Kraften som expanderar Universum har man av 
någon anledning döpt till Mörk Energi, men effekten är den sam-
ma som i min deg.

- Bubblorna i degen består av gas som jag visserligen inte kan se, 
men som är lätt att identifiera med hjälp av instrument.

- ”Tomrummet” i Universum är alls inte tomt. Utöver små partik-
lar som vi inte kan se, men som vi kan identifiera med hjälp av 
instrument, innehåller det Mörk Materia. Vi kan inte heller se 
Mörk Materia, men kan identifiera dess verkan med hjälp av gra-
vitationen, vars gåta jag redan löst. 
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AVSNITT 8

Limpa & Termodynamik

 Karls funderingar tycktes lösa fyra av Universums aktuel-
la gåtor, i alla fall för hans egen del. Universums expansion, 
gravitation, mörk materia, mörk energi är bara varianter på 
krafter i Karls jäsande deg.

- Universum är en surdegslimpa, konstaterade Karl och körde 
satsen i ugnen.

Osökt kom Karl att tänka på Termodynamiken. 

Limporna som låg på bakplåten med någon centimeters mel-
lanrum fortsatte att expandera, varvid mellanrummet minska-
de. Vissa av dem krockade med varandra. Limporna utvidga-
des en stund till när jäsningsprocessen ersattes av expansio-
nen orsakad av värmeutvidgningen, för att till slut avstanna 
helt när ytan började få färg.

- Jag har en bakplåt full med limpor som varken utvidgas eller 
krymper längre på grund av tillfört värme.  Det samma skul-
le hända om jag frös in den jäsande degen, alltså på grund av 
bristen på värme, vilket i folkmun kallas för kylan. Om Uni-
versums expansion skall stoppas måste det tillföras eller 
”stjälas” värme i från det.

-  Om det finns fler Universum på ”bakplåten” och alla jäser, 
måste vissa av dem lämna ett avtryck på varandras ytor, så-
som när några av mina limpor krockat med varandra och bil-
dat ljusa elliptiska mönster på varandras skorpor.

- Det närmaste Universums ”skorpa” vi hitintills har lyckats 
komma är den så kallade bakgrundsstrålningen, där det bör 
finnas ”avtryck” efter eventuella grannar. Just nu letar man 
efter sådana spår, men eftersom bakgrundsstrålningen här-
stammar från tider när ”jäsningen” just startat, är chanserna 
ganska små.
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AVSNITT 9

Jäst är förutsättning för 
livet

- Sedan Big-Bang har Universums temperatur sjunkit i takt 
med att den utvidgats. Som bekant krymper saker när de 
kyls ner, men vi tycks ha massor med jäst kvar att förbruka 
tills processen avstannar. Alternativt är det något som produ-
cerar jästen vars mängd just nu ökar. Därför fortsätter expan-
sionen och dessutom sker det i ökande takt.

- Skulle trycket i Universum öka för mycket och riskera spräng-
ning, behövs det någon form av säkerhetsventil här och var. 
Därför har naturen uppfunnit Svarta Hål som villigt slukar 
överskottet. Ungefär som när jag sticker hål på jäsande deg 
som kollapsar tills jäsningen har lagat hålet.

- Även om vi hittar Svarta Hål i mitten av galaxer måste de ha 
någon form av förbindelse med det som finns utanför ”skor-
pan”.

- I annat fall är Svara Hål ”kvarnar” som hackar sönder Mate-
ria och omvandlar det till det vi inte kan se och kallar det för 
Mörk Materia, det vill säga mera jäst i degens analogi.

Karl var nu ganska nöjd med sina konklusioner, surdegslim-
por och med sig själv. Den höggravida Maggan har redan som-
nat i sängen bredvid, där en vacker kurvatur av Maggans ma-
ge påminde om en annan form av jäsning. 

Det var hög tid att korka upp nästa ädla jästprodukt och 
släcka törsten både i fysisk och mental mening. Valet föll på 
Baron Trenck - en gyllene vätska innehållande rikligt med 
tjeckiskt humle och efter kommunismens fall återproducerad i 
hans forna hemland. 

Något ”omhumlad” insåg Karl att jäsningsprocessen var det 
viktigaste naturen kunde ha hittat på. Utöver att släcka törs-
ten, mätta och fortplanta folk var den helt nödvändig både för 
liv och för Universums existens.
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Med hjälp av mörk energi 
i Lerum, maj 2012
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