
VARSEL
Den dag arbetarrörelsen slutar prata om arbetslösheten som 
ett politiskt problem har vi tappat vår själ. Vi kan aldrig accep-
tera den människosyn som säger att arbetslösheten är en fråga 
för individen och inte en gemensam angelägenhet. Men inte 
heller får vi glömma bort att bakom varje decimalkomma i ar-
betslöshetsstatistiken så döljer sig en verklig människa av kött 

och blod. 

På initiativ av Virserums konsthall och tillsammans med åtta 
andra länsmuseer samt Folkets Hus och Parker är ABF och LO 
under våren med och arrangerar ett antal utställningar på te-
mat ”varsel”. Utställningarna består i grunden av berättelser 
om enskilda individer som drabbas av varsel och/eller arbets-
löshet, dokumenterat i ord och bild (foto). Till detta arrang-
erar Folkets Hus och Parker en vandringsutställning som kan 
visas upp på en mängd platser. Nu inviger vi utställningen i 

ABF- huset med en vernissage och ett seminarium!

Kvällen inleds av poeten och källskänkan Jenny Wrangborg 
som läser ur sin kommande diktsamling med musik av Stor-
men. Skådespelarna Anita Ekström och Otto Milde läser 
vittnesmål ur utställningen och därefter följer ett samtal med 
Mats Aronsson – konstnär, samordnare Varselprojektet, Anna 
Ulfstrand – enhetschef dokumenationsenheten Stockholms 

stadsmuseum och Petra Larsson,  Kommunal. 

Samtalsledare: Johan Sjölander, ABF

• Måndag 29 mars kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 •Fri entré 

MINGEL &
 VERNISS

AGE

Logotyper
Stadsmuseets logotyp måste alltid kombineras med S:t Eriks logga. 
S:t Eriks logga ska ligga till höger om museets logga och får inte 
vara mindre än 1 cm.

Sträva efter samma storleksförhållandet som i det översta 
exemplet. I det fall där man behöver skala ner Stadsmuseets logga 
kan den ha samma storlek som S:t Eriks logga. Stadsmuseets logga 
får ej vara mindre än S:t Eriks. 

Där adresser och öppettider finns med vid loggan, på exempel-
vis vykort eller kuvert, kan S:t Eriks logga placeras till höger om 
adressen.

Undantag
I annonser och affischer används endast texten på en svart bak-
grundsplatta. I övrigt används alltid loggan med huset.

Använd samma bredd som på 
en av husets flyglar i museets 
logga som avståndsmått mellan 
loggorna.

Öppet: tisdag – söndag 11–17 
torsdag 11–  20, måndag stängt.
T-Slussen. Tel 508 31 620
www.stadsmuseum.stockholm.se


