
1. Tornens element bör ha samma linjebredd, rundningar och 
mellanrum 

2. Solstrålarna bör bli tydligare, utgå från solens centrum och vara 
jämnt fördelade 

3. Balkens avslut nere till vänster bör vara rundad 

4. Årtalets typografi byts till AIK Siffror (det är samma siffror men 
finjusterade av typsnittsexperterna på Familjen) 

5. Den blåa och gula färgen blir klarare  

6. Bokstäver och mellanrum i ordbilden A.I.K. finjusteras 

7. Bakgrunden justeras så att den uppfattas lika bred runt om 

8. Rullverken inte så kantiga, utan mer droppformade

RESTAURERING AV KLUBBMÄRKET



Vi har utgått från märket som togs fram i mitten av 70-talet och som sedan kom att ersätta alla gamla  
för att bli det framtida originalet som används än idag, om än med små justeringar längs vägen



BEFINTLIGT



RESTAURERAT



BEFINTLIGT

Bokstäverna skiljer sig i höjd, seriferna i tjocklek och en del vinklar ser onaturliga ut.   
Avstånden mellan punkter och bokstäver bör också finjusteras.



Höjden är nu samma på samtliga bokstäver, seriferna är justerade  
och avstånden mellan punkter och bokstäver har finjusterats.

RESTAURERAT



Linjer har dragits för att påvisa den tidigare höjdskillnaden  
mellan bokstäverna och hur detta har justerats.

JÄMFÖRELSE
BEFINTLIGTRESTAURERAT



BEFINTLIGT

Solstrålarnas tjocklek skapar idag 
problem vid produktion och bör 
göras tjockare. Dom bör även utgå 
från solens mittpunkt och vara 
jämnt fördelade.



RESTAURERAT

Solstrålarnas tjocklek har justerats 
och strålarna har fått ett mer strålande 
historiskt förankrat utseende. 
Strålarna är nu jämnt fördelade och 
utgår från solens mittpunkt.



Linjer har dragits från solens 
mittpunkt för att visa hur den 
restaurerade solens strålar 
sträcker sig och för att påvisa 
den jämna fördelningen.

JÄMFÖRELSE

BEFINTLIGT

RESTAURERAT



BEFINTLIGT

Siffrorna bör ersättas av dom omritade siffrorna från typsnittet 
“AIK Siffror” som tagits fram av typsnittsexperterna på byrån 

Familjen. Även avståndet mellan siffrorna bör finjusteras.



RESTAURERAT

Typsnittet “AIK Siffror” har använts och avståndet mellan 
siffror och punkter har justerats för att skapa bättre balans.



JÄMFÖRELSE
BEFINTLIGTRESTAURERAT

Dom mest tydliga skillnaderna är att 1:orna blir något högre än 
tidigare, 9:ans nedre del har ändrats och avstånden mellan 

siffror och punkter har justerats.



Tornen är olika breda, 
tunna detaljer skapar 
problem vid produktion, 
tegelstenarna är olika 
breda och har ojämna 
mellanrum.

BEFINTLIGT



Tornen är nu likadana, 
tunna detaljer har gjorts 
tjockare, tegelstenarna 
har nu samma bredd och 
mellanrum.

RESTAURERAT



Den nya borgen är 
illustrerad så att 
horisontella linjer utgår 
från en cirkulär grid och 
så att lodräta linjer utgår 
från cirkelns mittpunkt.

RESTAURERAT

Borgens bakgrund har 
justerats så att den bättre 
följer dom guldfärgade 
elementens form.



Borgens bakgrund har 
nu en form som liknar 
den form bakgrunden 
hade på 70-talsmärket.

 70-TALSMÄRKET 



JÄMFÖRELSE

BEFINTLIGT

RESTAURERAT



Rullverken har onaturliga 
hörn vilket gör att det inte 
ser ut som att rullverken 
böjer sig runt sköldens 
baksida. 

BEFINTLIGT



Rullverken har justerats 
så att dom mer naturligt 
böjer sig runt skölden.

RESTAURERAT



70-talsmärket har också 
rullverk med samma typ 
av rundade hörn.

 70-TALSMÄRKET 



JÄMFÖRELSE

BEFINTLIGT

RESTAURERAT



Balkens slut har ett rakt  
och abrupt avslut vilket 
ser lite onaturligt ut givet 
dom omkringliggande 
elementens form.

BEFINTLIGT



Balkens slut har rundats så att det 
mer naturligt möter dom 
kringliggande elementens former. 
Den nya formen påminner även om 
några detaljer i borgen.

RESTAURERAT



 70-TALSMÄRKET 
Även 70-talsmärket har ett mer 
rundat avslut. Det är spetsigare än på 
det restaurerade märket, men vi 
kom till slutsatsen att ett rundat 
avslut ser mer naturligt ut.



JÄMFÖRELSE

BEFINTLIGT

RESTAURERAT



BEFINTLIGT



RESTAURERAT



JÄMFÖRELSE

BEFINTLIGT

RESTAURERAT



FÄRGFÖRSLAG

GUL 
HEX:   FFDD00 
PMS:   YELLOW C

GULD 
HEX:   9B8456 
PMS:   871 C

BLÅ 
HEX:   002944 
PMS:   2767 C

Färgförslaget kommer att vara under diskussion i AIK:s designforum oktober 2022










