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GRIPSHOLMS SLOTT FIRAR GUSTAV VASA 500 ÅRINTRODUKTION

2023 är ett jubileumsår för Sverige. Förutom att  
H.M. Konungen firar 50 år på tronen är det 500 år  
sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid 
riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523, en händelse 
som fick stor betydelse för Sverige och dess utveckling.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                
På Vasaborgen Gripsholm, som har landets bästa  
bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, kommer  
500års-jubileet att uppmärksammas under stora 
delar av år 2023.

På Gripsholms slott kommer föredrag, konserter, 
visningar, barnaktiviteter och parkpromenader att 
ha Vasa-tema, med fokus på borgen, försvaret, 
politiken och familjen. Veckorna kring Nationaldagen  
6 juni kommer att uppmärksammas extra. Gripsholms  
program publiceras på Kungligaslotten.se/Vasa500år

Inför Vasajubileet har Kungl. Hovstaterna tagit fram 
ett jubileumsemblem, som vi välkomnar företag, 
institutioner, samarbetspartners m.fl. som på något 
sätt medverkar i jubileet, att använda* om så önskas. 

*Vänligen se villkor och guideline för användning, 
vid frågor kontakta jubileum2023@royalcourt.se



Under våren 2022 utlyste Kungl. Hovstaterna en 
tävling för att ta fram en symbol för jubileumsåret. 
Tävlingen riktades till studenter inom grafisk 
formgivning och design. Vinnare blev Elis Nyström, 
student vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Elis Nyström har sedan, tillsammans med design- 
byrån The Studio och juryrepresentant Tom Hedqvist,  
vidareutvecklat emblemet för att anpassa det till 
användning för en rad aktiviteter och högtidlighållanden 
under 2023.

Gustav Vasa-emblemet är i guld och den geometriska 
formerna är tänkta att associera till konfetti för att fira 
jubileumsåret. Emblemet har ett unikt distinkt typsnitt 
som hänvisar till historien samtidigt som det åter-
speglar kronans moderna geometri. Färguppsättningen 
är också unikt för Gustav Vasa-emlemet. 

Emblemet är designat för att fungera stort och smått 
och har flexibilitet för användning i olika sammanhang 
och miljöer. 

Det här är en manual för att säkerställa att all använd-
ning av emblemet sker på ett konsekvent och korrekt 
sätt under jubileumsåret 2023.

OM EMBLEMET DESIGN



EMBLEM



FÄRGVARIATIONER Använd den gula tonen som guld- 
simuleringsfärg på en svart bak- 
grund, eller omvänt i svart på gult.
Använd om möjligt guldfolie på vitt 
eller svart eller vitt eller svart på 
guldmaterial. Enbart svart och vitt  
är också tillåtet. Använd vitt mot 
fotografisk bakgrund. 

1 Svart mot gul 
2 Gul mot svart
3 Guld mot vit
4 Vit mot guld
5 Guld mot svart
6 Svart mot guld
7 Vit mot svart  
eller svart mot vit
8 Vit mot foto
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FRIZON/CENTRERING För att säkerställa visibilitet och läsbarhet 
bör emblemet alltid sitta på en fri yta där 
det är möjligt. Det minsta fria utrymmet  
är den vertikala höjden av två textrader  
på alla sidor.

När emblemet placeras på en
yta skall den horisontella mittlinjen
passera genom mittlinjen mellan 
kronan och första radens versalhöjd.
Den vertikala mittlinjen ska gå
genom kronans mitt.



MINSTA STORLEK Det finns ingen maximal storlek 
för placering av emblemet, men 
minimistorleken bör inte vara 
mindre än 15mm bred.
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INKORREKT 
ANVÄNDNING

Korrekt användning av emblemet 
kommer att säkerställa konsekvens 
och igenkänning. Använd endast de 
 filer av emblemet som tillhadahålls,  
och gör inga ändringar. I första hand,  
använd inte emblemet på en färgad  
bakgrund förutom den korrekta gula/guld, 

1 Använd bara korrekt färg
2 Ändra inte typografin
3 Rotera eller förvräng inte
4 Använd inte färgemblemet på foto 
5 Ändra inte emblemets proportioner 
6 Använd inte kronan utan text
7 Använd inte mot bakgrund med 
för låg kontrast
8 Använd inga skuggningar/effekter

vita eller svarta i denna manual.  
Om emblemet används mot en annan  
färgbakgrund, använd den vita version. 
Guld är också tillåtet om kontrasten är 
tillräckligt stark.



FÄRGPALETT i digital kontext, eller som ett substi-
tut för guld där metallic foliering inte 
är inte möjlig. Svart och vit kan även 
användas när det är nödvändigt. 

Se sidan 5 för korrekt användning 
av färg.

GUL/GULD
PMS 2006C / 872 C 
C10 M31 Y71 B0
R225 G176 B99
HEX e1b063

GUL/GULD
FOIL KURZ LUXOR 420

MÖRKSVART
PMS SVART 6
C60 M60 Y60 C100
R0 G0 B0
HEX 000000

MÖRKSVART
PMS SVART 6
C60 M60 Y60 C100
R0 G0 B0
HEX 000000

VITT
NEGATIV
C100 M100 Y100 C100
R255 G255 B255
HEX FFFFF

Kronan är i guld. De geometriska 
formerna och färgerna associerar
till konfetti för att fira jubileumsåret.

Guld och svart är primärfärger för 
krona och text. När det är möjligt, 
använd metallic guld. Den gula
används för att representera guld  



EMBLEM I LAYOUT När man kombinerar emblemet med 
andra logotyper är det viktigt att  
alltid respektera emblemets frizon.

Placeringen kan variera beroende  
på layout. Den kan placeras i vitt på  
en fotografisk bakgrund eller i ett  
av de fyra hörnen, längst uppe eller  
längst ner.

Om bakgrunden är särskilt rörig kan  
emblemet placeras centrerat  
på en fyrkant med en av emblem- 
färgerna och placeras i ett av de  
fyra hörnen.
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För frågor om användning av emblemet, kontakta: 
jubileum2023@royalcourt.se


