Ett jubileumsår med mycket historia (2016)
AIK:s historikgrupp: Hans Bolling, Owe Fröberg, Tomas Glanell, Bo Hansson,
Nils ”Tomten” Jonsson, Stefan Mellerborg, Björn Persson, Urban Dahlberg,
ordförande. Stödpersoner: Anders Johrén, Tommy Bäckman
Sedan 2016 är AIK:s historikgrupp en arbetsgrupp under huvudstyrelsen.
Gruppens primära uppgifter är att värna om, förvalta och hålla levande
klubbens anrika historia. Under verksamhetsåret 2016/2017 redovisar
gruppen tre protokollförda möten och därutöver ett antal arbetsmöten.
Verksamhetsåret innefattar även en del av jubileumsåret 2016, varför
historikgruppen har haft ett tämligen arbetsamt år. Gruppens främsta insats i
firandet var en utställning om AIK:s 125 år på biblioteket i Solnacentrum, som
uppskattningsvis lockade cirka 5 000 besökare.
Den 21 maj arrangerade gruppen en tipspromenad i samband med
Jubileumsloppet. Promenaden passerade alla viktiga platser, där AIK bedrivit
verksamhet i Solna och frågorna handlade om dessa idrotter och platser.
Historikgruppen bidrog också med texter om dessa historiska platser i loppets
programblad.
I övrigt har gruppen arbetat med följande löpande uppgifter:
Arkivfrågor. Här har gruppen ägnat stor möda åt att bringa reda i föremål och
arkivmaterial som i all hast flyttades till ett förråd i Bålsta i samband med
flytten från Råsunda. Gruppen har också utarbetat underlag för styrelsen för
arkivering i Stadsarkivet.
Digitalisering av klubbens viktiga trycksaker; sedan tidigare är samtliga
nummer av AIK-nytt och Smokingliraren digitaliserade.
Systematisering och digitalisering av viktiga bilder.
Stillbildspresentationer (PPT) om klubbens historia inkl. personporträtt.
Utredning av förutsättningarna för att återskapa AIK-museet. Gruppen har
också låtit en oberoende expert på idrottsmemorabilia värdera AIK-museets
föremål till 140 000 kronor.
Utredning av möjligheterna att åter publicera historiksidor på aik.se.
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Efterforskning om klubbmärkets tillblivelse och bevakning av plagiat.
Efterforskning om härkomsten av den stora engelska oljemålning med
fotbollsmotiv, som sedan fyrtiotalet (troligen) mestadels hängt i AIK:s
styrelserum.
I övrigt erbjuder historikgruppen hjälp med föredrag, fakta, texter och bilder
till sektioner/föreningar inom klubben.
Vård av Isidor Behrens grav inklusive nedläggning av krans på graven på AIK:s
födelsedag.
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