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H.M. Dronningen
50-års Regeringsjubilæum

M50 Logo
Retningslinjer



2022 markeres Hendes Majestæt Dronningens 50-års jubilæum 
som Danmarks regent. Designbureauet Kontrapunkt har af 
Kongehuset og Wonderful Copenhagen fået til opgave at skabe 
et logo, der tjener som den visuelle kommunikation i forbindelse

med jubilæet. Det farverige jubilæumslogo er skabt af designer og 
grundlægger af Kontrapunkt Bo Linnemann.

Christian 5.’s krone, der er fra 1671, er at finde i jubilæumslogoet. 
Kronen er blevet re-designet, så den nu fremstår mere enkel, 
transparent og læsevenlig. Den opdaterede krone er også fleksibel,
så den kan skaleres i størrelse; fra bannere og flag til et favicon —
og stadig stå skarpt.

Centralt i logoet står der ”M50” der refererer til Dronningen
og de halvtreds år, der er gået siden tronbestigelsen. Skrifttypen,
der er livlig og trækker på detaljer fra kronen, er inspireret af akantus-
bladets rigdom og rokokostilens elegance fra Amalienborgs

og Fredensborg Slots arkitektur. Skrifttypen er inspireret af strøg fra 
en pensel og er dermed en reference til Dronningens eget kunstneriske 
virke og udtryksform.

Dronningen er en alsidig kunstner inden for broderi, kostumedesign, 
scenografi, illustrationer og malerier med videre, og logoet er designet 
med inspiration fra Dronningens eget kunstneriske formsprog.
Ofte har Dronningens kunstværker og akvareller et farverigt udtryk og 
et organisk formsprog. Derfor favner logoet netop nogle af de farver, 
der ofte ses i Dronningens kunst og personlige stil. De livlige farver 
understreger også, at jubilæumslogoet er skabt til et festligt formål.

M50 Logo

Det officielle logo til H.M Dronningens
50-års Regeringsjubilæum
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H.M. Dronningens regerings-
jubilæums logo findes i tre 
versioner, der alle består af de 
samme tre elementer: Kronen, 
‘M50’ og beskrivende tekst.
De tre elementers indbyrdes 
forhold i de tre logoversioner må 
ikke ændres.

Det vertikale logo skal så vidt 
muligt benyttes.

I situationer, hvori det vertikale 
logo ikke kan benyttes, kan det 
horisontale logo bruges.

Skal logoet bruges i en størrelse, 
hvori den beskrivende tekst 
bliver for lille til at læse, benyttes 
det kvadratiske logo.

Logoerne findes i dansk- og 
engelsksprogede versioner.

Logoerne må kun benyttes i 
forbindelse med markeringen af 
50-års Regeringsjubilæet. 
Logoerne må ikke lagres efter 
anvendelse. Det er ligeledes ikke 
tilladt at beskære eller på anden 
måde ændre i logoet.

Eventuelle spørgsmål
angående download af grafik
og tryk sendes til Wonderful
Copenhagen på mail: 
woco@woco.dk.
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Vertikalt logo

Krone

M50

Beskrivende tekst

Horisontalt logo

Kvadratisk logo
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Logoboksen betegner den flade, 
hvorpå logoet sidder.

Logoboksen kan benyttes til at 
placere logoet langs kanten af et 
format.

Logoboksen er indlejret i alle 
logofiler - også versioner med 
transparent baggrund.

Respekafstanden betegner 
minimumsafstanden fra logoet 
til andre grafiske elementer, 
partnerlogoer og informationer.

Respekafstanden svarer til 
halvdelen af logoboksen på 
dennes korteste led.

M50 Logo
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Logoboks og
respektafstand
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Logoboksen Respektafstand
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Logoerne kan benyttes i en af 
fire farver: Magenta, Orange, 
Grøn og Blå.

Tekst og logo kan være hvid på 
farvet baggrund eller benytte en 
af farverne på hvid baggrund.

Disse farver bør betragtes som 
ligeværdige i alle henseender.

På enkelte fremstillinger (såsom 
plakater, bannere mv.) bør kun 
en af disse farver benyttes
ad gangen.

Pantone farverne er de foretruk-
ne farver. Disse bør så vidt 
muligt bruges til alle væsentlige 
og promintente trykte
fremstillinger.

CMYK farverne bruges til
diverse trykte fremstillinger, hvor 
tryk med Pantone farverne ikke 
er muligt eller ønskværdigt.

RGB farverne bruges kun til 
digitale fremstillinger.
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Farver
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M50 Blå

Pantone 2174 C

M50 Grøn

Pantone 354 C

M50 Orange

Pantone 1645 C

M50 Magenta

Pantone 7424 C

Pantone

CMYK

RGB

M50 Blå

C 95
M 50
Y 0
K 0

M50 Grøn

C 85
M 0
Y 100
K 0

M50 Orange

C 0
M 75
Y 95
K 0

M50 Magenta

C 0
M 85
Y 10
K 0

M50 Blå

R 5
G 109
B 255

M50 Grøn

R 20
G 165
B 6

M50 Orange

R 255
G 100
B 30

M50 Magenta

R 245
G 62
B 156
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Logoerne kan benyttes alene 
som grafik på eks. bannere.

Afstanden til kanten af formatet 
defineres af logoboksen.

Vi opfordrer her til, at de fire 
farver benyttes og prioriteres 
ligeligt for at opnå et mangfoldigt 
og festligt udtryk, der er jubilæet 
værdigt.

M50 Logo
Brugseksempler

Vertikalt logo
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Logoversioner med baggrund 
kan benyttes sammen med 
billeder på et utal af måder som 
eksemplificeret til højre.

Logoerne kan fylde et format ud 
på formatets korteste led og 
placeres langs formatets kant 
ved hjælp af logoboksen.

Farverne vælges så disse har-
monerer bedst muligt med det 
resterende indhold - enten ved at 
matche toner fra indholdet eller 
ved at skabe kontrast til dette.

(Bemærk: de viste billeder er 
taget i forbindelse med H.M. 
Dronningens 80-års fødselsdag 
og benyttes her kun som 
eksempler på indhold)

M50 Logo
Brugseksempler

Vertikalt og
horisontalt logo
med baggrund
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Logoversioner uden baggrund 
kan benyttes sammen med 
billeder på et utal af måder som 
eksemplificeret til højre.

Logoerne placeres med en 
minimumafstand til kanten af 
formatet som defineret af 
logoboksen, og en minimum-
afstand til andre grafiske
elementer som defineret af 
respektafstanden. 

Logoerne kan også placeres som 
element i en grafisk komposition.

Farverne vælges så disse har-
monerer bedst muligt med det 
resterende indhold - enten ved at 
benytte toner fra indholdet eller 
ved at skabe kontrast til dette.

(Bemærk: De viste billeder og 
partnerskaber benyttes her kun 
som eksempler på indhold)

M50 Logo
Brugseksempler

Vertikalt logo
uden baggrund
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Oplev H.M.
Dronningens

Akvareller

Hele juni måned
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Det kvadratiske logo benyttes 
kun i meget små størrelser.

Logoet benyttes primært i en 
sort version og en hvid version, 
da det udelukkende bør benyttes 
af tekniske og ikke branding-
mæssige årsager.

Et eksempel på brug af det 
kvadratiske logo kan være i 
sammenhæng med partner-
logoer som illustreret til højre.

(Bemærk: De viste
partnerskaber benyttes her kun 
som eksempler på indhold)

M50 Logo
Brugseksempler

Kvadratisk logo
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