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Udarbejdet primo 2015 af  

Kommunikations- og IT-udvalget  

efter forslag fra Henning Aardestrup 

Version 3.1 /  April 2018

[Aller – skrifttype til overskrift] 

[Verdana – skrifttype til brødtekst] 

[Korpsmærke - redesign] 
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Korpsmærket -  

baggrund

Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps – i daglig tale Baptistspejderne - 

jævnfør vedtægterne.  

Korpsmærket i sin hidtidige form er tegnet af Henning Aardestrup og indført i 1974 ved 

sammenlægningen af Danske Baptisters Drengespejderkorps (symboliseret ved liljen) og 

Danske Baptisters Pigespejderkorps (symboliseret ved kløveren). 

Korpsmærket viser, at vi er et korps for begge køn. 

Korset i midten refererer til den del af korpsets formål, der siger, at vi vil lade ”børn og 

unge møde det kristne evangelium”. 

I takt med at korpsmærket blev brugt digitalt i flere og flere sammenhænge oplevede vi, 

at det ofte blev ”trukket ud af form” og gengivet med forkerte proportioner. Derfor 

indførte en ring omkring korpsmærket med det formål, at ”beskytte” korpsmærket (Se 

næste side). 

Henning Aardestrups idé med korpsmærket gengivet grafisk:  
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Ændring af 

korpsmærket

I forhold til det tidligere logo er der foretaget enkelt ændringer: Korpsmærket har nu 

farven Pantone 540 og baggrundsfarven er Pantone 290. Cirklen omkring er gjort en 

smule tyndere, så den ikke længere fremtræder mere markant end selve logoet. 

Samtidig er korset gjort en smule kraftigere. Skrifttypen er ændret til Aller, der bruges i 

en kombination af regulær og bold. 
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Overvejelser i 

forbindelse med 

ændring af 

korpsmærket

Korpsmærket blev justeret i 2013 i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter. 

Desværre medførte ændringen, at de oprindelige proportioner mellem lilje og kløver gik 

tabt. Der er i et vist omfang tale om at denne revision vender tilbage til ideen fra 1974. 

Revisionen i 2013 fokuserede på, at korpsmærket skulle fungere bedre på digitale 

platforme, hvor mærket fra 1974 ofte blev for ”tyndt”. Samtidig med dette blev ringen 

omkring logoet ofte for dominerende. 

Som konsekvens af dette er korset nu blevet tydeligere og der er skabt en række filer i 

GIF-format til digital anvendelse: I disse filer er de tyndeste steder i korpsmærket 

trukket tydeligere op. 

Endelig er der arbejdet med proportionerne: Afstanden mellem logo og tekst er præcis 

1/8 af logoets diameter (= x), teksthøjden er 1½x og afstanden mellem tekstlinjerne er 

1x. Korpsmærket udgøres således af et logo og en tekstdel. Logoet kan dog anvendes 

uden tekstdel. 

  

NYT 

KORPS-

MÆRKE 
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Overvejelser i 

forbindelse med 

ændring af 

korpsmærket

Korpsmærket kan også anvendes med skriftdelen under logoet eller med teksten 

”Baptistspejderne” i stedet for ”Danske Baptisters Spejderkorps”. Afstanden mellem logo 

og tekst er præcis 1/8 af logoets diameter (= x), teksthøjden er 1½x og afstanden 

mellem tekstlinjerne er 1x.  

 

  

NYT 

KORPS-

MÆRKE 
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Designretnings-

linjer

Til selve korpsmærket og ringen omkring anvendes den mørkeblå farve Pantone 540. Til 

baggrunden inden for ringen anvendes den lyseblå farve Pantone 290.  

Korpsmærket findes i udgaver med og uden korpsnavn. 

Ved anvendelse til sort/hvid (1-farvet) gengivelse er det vigtigt at anvende den 

sort/hvide version, som korpset stiller til rådighed. Udskrives en af farveversionerne i 

sort/hvid er der risiko for at gengivelsen ikke bliver korrekt.  
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Anvendelse af 

korpsmærket i 

farve eller 

sort/hvid

For at sikre at korpsmærket – kun som logo eller med tekstdelen – optræder tydeligt, 

skal det placeres på et roligt felt, dvs. et område med få farver. Korpsmærket bør ikke 

placeres oven på farver, der minder om korpsmærkets farver. 

Korpsmærket kan også anvendes i negativ. 
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Korpsmærket   

til web

Der er udarbejdet 4 filer i GIF-format til webbrug. Korpsmærket i filerne er ”forstærket” 

på de tyndeste steder og vil derfor fremstå skarpt og klart på digitale medier – fra 

almindelig skærm over tablets til telefoner.  

De fire filer er kvadratiske hhv. 142 pixel, 295 pixel, 590 pixel og 1150 pixel. De bør 

anvendes i den aktuelle størrelse. Filerne må ikke anvendes til tryk, da man risikerer, at 

GIF-formatet medfører ”pixelering”, hvis det skaleres (se nedenfor).   
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Korpsmærket   

til tryk

Til tryk anvendes filer i formatet EPS. Dette filformat er et såkaldt vektoriseret format, 

der gør, at billedet kan skaleres i størrelse uden at der optræder ”pixelering”. 

I praksis kræver håndtering af EPS-filer professionelt software. Til interne tryksager i 

kredsene: Løbesedler, invitationer, programmer mv. kan man af praktiske hensyn blive 

nødt til at anvende såkaldte bitmap-formater som f.eks. GIF eller PNG. Kontakt gerne IT- 

og Kommunikationsudvalget for hjælp til et godt resultat. 
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Farver Med udgangspunkt i korpsmærkets farver er der udarbejdet en farvepalette, med farver, 

der ”spiller sammen”. Det er endvidere muligt, at anvende farverne i nedtonede udgaver 

med enten 80%, 60% eller 40% dækningsgrad. Det giver flere muligheder for at variere 

farvekombinationerne. 
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Typografi Skrifttypen Aller anvendes til korpsmærket og eventuelt til overskrifter på web eller i 

tryksager. Aller kan bruges både i regulær og bold. Aller-typen findes ikke som standard 

på PC og Mac, men skal downloades (den er gratis) og installeres f.eks. herfra 

http://www.fontsquirrel.com/fonts/list/foundry/dalton-maag-ltd  

Til brødtekst og i øvrigt hvis Aller-typen ikke er til rådighed anvendes skrifttypen 

Verdana, der er en standard skrifttype til både PC og Mac. Verdana anvendes også i både 

regulær og bold. 

  

http://www.fontsquirrel.com/fonts/list/foundry/dalton-maag-ltd
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Breve og 

Brevpapir

Designet på breve og kuverter har et enkelt udtryk. På brevpapiret anvendes kun logo-

delen af korpsmærket, der er placeret i toppen, så modtageren hurtigt kan aflæse, hvem 

der er afsender. Yderligere information om afsender er placeret i bunden. Her kan 

oplyses om afsenderen er ”Korpskontoret”, ”Førertræningsudvalget” eller et andet 

korpsudvalg. Brevpapiret kan nemt tilrettes til brug i kredsene: Det kræver kun en 

ændring af informationen i ”footer’en”.  
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 Publikationer Publikationer fremstilles altid i overensstemmelse med designmanualens farvepalette og 

skrifttyper. Alle korpsets publikationer skal som minimum indeholde hele korpsmærket: 

Både logo- og tekst-del. Korpsets adresse, telefonnummer og e-mail-adresse bør også 

fremgå. Ud over dette er der ikke defineret særlige retningslinjer for lay-out. Der bør 

udvises passende kritisk sans ved fremstilling af publikationer, der især er eksternt 

rettet. Her kan ses et par eksempler på muligt lay-out:  
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Andre kanaler Korpsets websider og andre digitale kanaler (Facebook, Twitter, Instagram m.fl.) skal 

overholde samme regler som publikationer: Der skal altid være overensstemmelse med 

designmanualens farvepalette og skrifttyper. Som minimum skal kanalen indeholde hele 

korpsmærket: Både logo- og tekst-del. Korpsets adresse, telefonnummer og e-mail-

adresse bør også fremgå.  

Kredswebsider bør også følge korpsets designmanual, dog skal kontaktinformation være 

til den lokale kreds. Der findes ikke yderligere regler for design. KomIT arbejder på et 

designforslag til webside og en webside, hvor designet er anvendt. Designforslaget 

indarbejdes i en kommende revision af Designmanualen. 

Der er udarbejdet en skabelon til PowerPoint (Office 2013) som frit kan anvendes. 

Skabelonen kan downloades fra INTERNnettet sammen med de øvrige grafikfiler (f.eks. 

korpsmærket). 
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Førertrænings-

udvalget 

Baggrund 

Førertræningsudvalget (FTU) anvender et særligt logo til deres publikationer. Logoet 

forestiller en stiliseret ugle. Uglen er i tidens løb anvendt som symbol på mangt og 

meget: Dens øjne er blevet beskyldt for at være onde og dens natlige tuden er ofte brugt 

som underlægningslyd i uhyggelige filmscener!  

FTU’s ugle er imidlertid uglen fra de klassiske mytologier, hvor den symboliserer krig, 

klogskab, poesi og skønhed jævnfør den græske Athena. I etruskernes og senere 

romersk mytologi optrådte gudinden Minerva, der var håndværkets, poesiens, 

klogskabens og vist også krigskunstens guddom, som regel sammen med en ugle. 

I denne kontekst skal ”krig” læses som de fysiske og mentale udfordringer, spejderne 

møder når vi ”giver dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, 

demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.” 

 

Logoets forskellige udtryk 
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Dokumenter 

Der er udviklet en skabelon til brevpapir, der kan anvendes f.eks. til deltagerbreve i 

forbindelse med træninger. 

Ligeledes er der udviklet et deltagerbevis for deltagelse i træninger. 

FTU’s logo ind arbejdes i træningsfoldere og andre dokumenter, der relaterer til FTU’s 

arbejde. Logoet kan bruges som illustration (uden teksten) eller til fuldstændig 

identifikation af udvalget. 

Korpsets navn og logo indgår fortsat på eksterne publikationer – eventuelt sammen med 

FTU’s logo. 

 

Profilering 

Sammen med FTU’s logo er der lanceret en række slogans, der videreudvikles over tid. 

Det er hensigten, at kombinationen af logo og slogans skal øge synligheden af FTU og 

opmærksomheden omkring førertræningen. 

Eksempler på slogans, der tager udgangspunkt i uglens karakter:  

”Førertræning gi’r dig 270 graders udsyn” 

”Førertræning gør dig klogere” 

”Førertræning viser også vej om natten” 

”Lær at se i mørke – tag på Førertræning” 

”Førertræning om natten – vi ser det hele” 
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Design- 

manualen 2017

Designmanualen blev udarbejdet i 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget i 

samarbejde med og efter oplæg fra Henning Aardestrup. Tak til Henning for at kaste sig 

ind i arbejdet og for at fortælle om og illustrere ideen bag vores korpsmærke. Også tak 

for velvilje til at revidere korpsmærket, så det lever bedre op til tidens digitale krav. 

I efteråret 2017 blev manualen revideret efter ønske fra Førertræningudvalget (FTU), der 

havde fået re-designet deres ”Ugle-logo” og ønskede at bruge det nye logo som en 

integreret del af korpsets designlinie. 

Primo april 2018 er version 3.1 udgivet med korpsets nye adresse i København. 

Kommunikations- og IT-udvalget kan altid nås på kom@dbs.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet af  

Danske Baptisters Spejderkorps 

Wagnersvej 33, 

2450 København SV 

Tlf. +45 9816 6250 

E-mail: dbs@dbs.dk 
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