
Det är en anrik tradition
som Spermaharen nu är
stolta att bli en del av.
Bricktidningstraditionen.
Den första bricktidningen

lanserades ca  år f kr.
Den var  meter lång och
innehöll mest en massa 
nonsens. Eller vad vi idag
betraktar som nonsens. På
den tiden kanske streckgub-
bar och bilder av oxar var
jättesmart. Tidningen
påminner om dagens brick-
tidning men är betydligt
större än den senare kom att
bli, samt att den är skriven
på sten och inte på papper,
som senare kom att bli
bricktidningsmakarnas
favoritmaterial.

Strax därefter lanserades
den första brickan, som ett
praktiskt föremål att vila
bricktidningen på. Denna
bricka var också  meter
lång och av sten. Inte förrän

-talets andra hälft kom
brickan att tillverkas av
plast, än idag det mest
karaktäristiska materialet
för bricka.

Strax därefter lanserades
den första lunchen, som
något att ställa på brickan.
Denna första lunch var 

meter lång och bestod av
barr och nötter, sånt vi idag
skulle slänga och inte alls
skulle kalla för lunch. Idag
äter vi godare saker i mindre
portioner.

Under medeltiden
genomgick bricktidningen
en makeover och fick då mer
av de proportioner som vi
idag känner är bricktidning-
ens: ca  x  cm. Island var
fint och grönt och Grönland
var fult och isigt. Namnen
kastades om för att förvirra
folk som skulle åka dit och
plundra.

-talets början är
bricktidningens storhetstid.
»All the news that’s fit to
print« var bricktidningens
motto, och alla nyheter

kablades ut över världen på
bricktidningar.

I slutet av -talet blev
det inflation i bricktidningar.
Folk körde sina bricktid-
ningar på skottkärror till
banken. Efter det knöts 
valutan till guldet istället för
till bricktidningar.

 kommer Englands

premiärminister Chamber-
lain hem från toppmötet i
München med Hitler. I 
handen viftar han med en
bricktidning, som enligt
honom garanterar att det
inte blir krig. Året därpå
ockuperar Tyskland Polen.
Ännu ett bakslag för brick-
tidningens trovärdighet.

Efter andra världskriget
var folk trötta på bricktid-
ningen. De ville ha eskapism
och sunda familjevärder-
ingar. Nyheter spreds via det
nya televisionsmediet och

folk stannade hemma.
Men sen kom fyra lång-
håriga killar från Liverpool
och vände upp och ner på
begreppen.

Swinging London, mitten
av -talet: Det är Twiggy,
John Stevens, hövolmfrisy-
rer och bricktidningar.
Modet når  och hippies-
arna i San Francisco rullar
sina jointar i bricktidningar.

November . Sperma-
haren lanserar sin brick-
tidning, den näst största i
Sverige. Folkets vilja har 
slagit igenom; äntligen en
bricktidning som tar sin
publicistiska uppgift på 
allvar. Att vila på en bricka
och innehålla text.

SAGAN OM SVERIGES NÄST
STÖRSTA BRICKTIDNING!
Ledare av Henrik Schyffert, grundare av Bricktidningen Spermaharen.

Det var en gång en man som hade en dröm. Mannen var jag, Henrik

Schyffert. Drömmen var att bygga upp det som skulle bli Spermaharens

bricktidning. En dröm som nästan bara jag själv trodde skulle kunna bli

verklighet. Idag,  år senare, delas drömmen av . medarbetare på

drygt  kontor, spridda över hela Sverige.

 hade jag fått agenturen för brickan och dess kringutrustning.

Idag, , lanserar jag Bricktidningen Spermaharen. Jag såg en framtida

utveckling av den svenska bricktidningen. Möjligheten för svenskarna

att äntligen få läsa om Herrstrumpor och Optiker Berglund på en bricka.

Anledningen till att Bricktidningen lanseras nu är för att jag tycker 

det är viktigt att arbeta med ungdomar. Ett engagemang som bara ökat

med åren. För mig har våra honnörsord, Kvalitet, Service, Renlighet och 

Värde inte bara handlat om Spermaharen och vår bricktidning. Det

handlar också om hur vi beter oss mot vår omvärld. Till exempel vår

kontakt med läsare, politiker, kommuner, företagarföreningar, idrotts-

föreningar och andra. Det handlar om vår etik och moral som skapar 

det värde och den stolthet som är grunden för hela vår verksamhet.

Det handlar om vår bricktidning.

Nu drar vi igång, häng med!

Henrik Schyffert

Ansvarig utgivare

Bricktidningen seaae.
                                   •       •        .            .         .    •               /        
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A Apa Innan människor-
na fanns aporna samt inka-
indianerna [se ]. Aporna
(och inkaindianerna) har
till  procent samma gen-
sammansättning som vi.
Däremot saknar de brick-
tidningsgenen. Det blev
upp till människan (i syn-
nerhet då människans 
närmaste föregångare inka-
indianen) att uppfinna
bricktidningen.

Alsol Ett slags lösning 
som fått sitt namn efter sin
lukt som påminner starkt
om alsolens.

B Bouillabaisse Grej som
ibland hamnar ovanpå

bricktidningen. Om man
flyttar den från brickan 
(till exempel till bordet) 
blir det mycket smidigare
att läsa sin bricktidning.

Braille Blindskrift. Män-
niskor som är blinda kan i
dag inte tillgodogöra sig
bricktidningar. Försök har
gjorts med braille, men
slabbet [se ] från lunchen
sätter sig i de små hålen och
gör så att de blinda läser fel.

C Crossroads, the Ett 
vägskäl i de amerikanska
sydstaterna där Blind Willie
Bricktidning enligt myten
sålde sin själ till djävulen för
att kunna göra bricktidning
bättre än någon annan brick-
tidningsskapare någonsin
gjort bricktidning. Brick-
tidningen han sedan gjorde
blev mycket, mycket bra.

Coffee Kaffe på svenska.
Den runda kafferingen 
fungerar nästan som en
vattenstämpel på bricktid-
ningen. Ett stilfullt vittnes-
mål om att bricktidningen
varit i bruk.

D Duschen Ett slags
kryp-in, en koja, där man
gör kroppen ren med hjälp
av en genomskinlig lösning
som man suger ut från ett
munstycke.

E Expressen En avlägsen
släkting till bricktidningen.
Precis som bricktidningen
är den gjord av papper, men
där slutar också likheterna.
Den s.k. dagstidningen kan
aldrig ersätta bricktidning-
en eftersom den är alldeles
för stor för att passa på en
bricka. Många bricktid-
ningsforskare tror att det

ska komma ett stort jord-
skalv och utrota de s.k.
dagstidningarna för gott.
Endast bricktidningen
kommer att överleva.
– Så länge det finns brickor
kommer det att behövas
bricktidningar, som en klok
man en gång uttryckte det.

F Det finns inget ord som
börjar med  i bricktidning-
ens .

G Gälar När bricktid-
ningens lungor ersätts med
gälar kan den ges ut under
vattnet. Ungefär som fisken,
som ju redan publiceras i
vatten.

H Humor Ett mycket 
viktigt inslag i en bra brick-
tidning – det ska vara kul 
att läsa en bricktidning!

I Inkaindianerna Indian-
er från Inka som redan för
 miljarder år sedan 
gjorde sina egna versioner
av vår tids bricktidning.
Inkaindianernas bricktid-
ning framställdes av näver
och skinn och var dåligt
skriven. Inkaindianerna 
kunde inte gå upprätt.

Idlaflickor Tjejer med boll.
Kombinerade Estlands
nazistiska ideal med kärlek-
en till bollen.

J Jan-Olov Bricktidning
[‒] Polarforskare
och medaljongman. Antas
ha gett bricktidningen 
dess namn.

K kg Förkortning för
kilo, ett mått som man bland
mycket annat kan avgöra en
bricktidnings vikt med.

M Major Lance Soul-
sångare från Chicago som
 spelade in »Umum-
umumumumbricktidning-
umum«, den första sång
som skrevs om bricktid-
ningen.

Mactuellt Sveriges största
bricktidning. Men vi flåsar
dem i nacken!

N Naan Ett finkorningt
matbröd från Indien.

O Olle, Fråga Kille på
femman som pratar av-
slappnat och personligt 
om kuken.

P Panos Bricktidning
Baddräktskung och sonson
till Jan-Olov Bricktidning
[se ].

Q Q Brittisk tidskrift 
som fortfarande inte över-
gått till bricktidningens
moderna och mer lättlästa
format [se också ].

R Rockmusik (fr. engelsk-
ans rock music) En kultur-
yttring som är starkt för-
knippad med bricktidningen
och jeansen. De som gillar
rock och jeans och den livs-
stil som hör till rock och
jeans är ofta även läsare av
bricktidningar! Minnes-
regel: Rock + jeans = 
bricktidning.

S Slabb Bör utföras så
långt från bricktidningen
det bara är möjligt. Tänk 
på att det kanske är fler 
än du som vill läsa brick-
tidningen!

T Talg Mjuk fettmassa
som Jan-Olov Bricktidning
[se ] geggade ihop i en boll
och hängde i ett snöre utan-
för köksfönstret.

U -strålning Naturens
egen specialeffekt! Gör
människan brun och brick-
tidningen gul!

V Vikingarna Nordens
egna inkaindianer.

W Wikingarna Nordens
egna inkaindianer fast 
stavade med w istället för v.

X X-factor, the Faktorn
som gör det möjligt att
eftersända din bricktidning
när du åker på smekmånad.

1. Redaktionsmöte
Hela redaktionen samlad på ett och sam-
ma ställe, vilket inte är helt lätt. Här kom-
mer man på vilket tema det kommande
numret av bricktidningen skall ha samt
vad det skall innehålla. Chefredaktören
bestämmer vid en eventuell tvist. Till det
här numret bestämde vi oss för att skriva
om fenomenet Bricktidningen (som du
säkert redan märkt).

2. Produktion av text & bild
Skribenter och reportrar skriver de 
texter som bricktidningen skall innehålla.
Fotografen tar de bilder som behövs. Alla
jobbar på egen hand. Frihet under ansvar
är det som gäller och det är aldrig någon
som tvivlar på att någon inte skall leverera
sin bit av det hela.

3. Annonsförsäljning
Parallellt med detta jobbar annonssäljarna
med att sälja annonser till bricktidningen.
De svarar i telefon när folk som vill synas

mot en attraktiv och köpstark målgrupp
ringer och vill föra in sina annonser.

4. Korrekturläsning
Korrekturläsaren får allas texter och läser
igenom dem och letar efter stav- och 
syftningsfel. Rättar så att de är språkligt
korrekta samt håller rätt ton. Ofta är detta
en process under stress eftersom vissa 
texter kan dyka upp lite sent.

5. Layout
Layoutarens uppgift är att ta alla lösa 

texter och bilder och sätta ihop det till 
en snygg och funktionell bricktidning.
Det är en balansgång mellan vågad design
och fröjd för ögat. Vi tycker att hon träffat
mitt i prick, vad tycker ni? Layoutaren 
börjar ofta med framsidan och gör direkt
efter det baksidan.

6. Repro
Hela bricktidningen skickas till repron
som scannar in bilderna i tryckkvalitet,
och sätter allt på plats. De gör en blåkopia
som de skickar till chefredaktören för

påseende. Chefredaktören ändrar efter
tycke och smak och när han är nöjd så sätter
han igång produktionen.

7. Tryck
Här går bricktidningen från att bli en
vision till att bli en färdig produkt som du
kan se och ta på. Bricktidningen packas i
stora högar och levereras under natten 
till våra distributionskanaler, i huvudsak
Server-koncernen.

8. Brickan
Brickan är den plastplatta som du bär din
mat på. På den lägger vi vår bricktidning
och när du äter din mat så får du automa-
tiskt lite trevlig läsning.
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