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Länskonstmuseet på Norrbottensturné tillsammans med 
Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé 
 
Under de två första veckorna i oktober turnerar Konstmuseet i Norr i Norrbotten med 
Länskonstmuseum Autumn Tour som är ett samarbete med projektet Myter och 
verkligheter – en lesbisk odyssé. Turnén bedrivs via ett rullande lesbiskt museum där 
länskonstmuseet medverkar med en porträttstudio som uppmärksammar 
porträttfotograferingens roll inom hbtqi+ kultur i dåtid och nutid.  
 
– Länskonstmuseum Autumn Tour har som syfte att synliggöra hbtqi+ personers berättelser 
genom samtidskonst och att väcka tankar och debatt om normer och värderingar utifrån ett 
historiskt perspektiv. Det ingår i länskonstmuseets uppdrag att verksamheten ska 
genomsyras av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet säger Elin Ranestål, projektledare 
och museiassistent vid Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum. 

Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé́ är ett treårigt projekt som drivs inom den ideella 
föreningen Lesbisk Makt och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte är att 
stärka unga hbtqi+ personer i de norra länen. Det rullande lesbiska museet är en del i 
projektet och länskonstmuseet medverkar i museibussen med en mobil porträttstudio, The 
One Selfie Studio, som uppmärksammar porträttfotograferingens roll inom hbtqi+ kultur.  

Porträttfotografiet är en levande och viktig konstform i hbtqi+ communityn och är inom 
samtidskonsten ett vanligt sätt att väcka frågor kring normer och identiteter. Sedan 
fotografiets begynnelse har porträttfotot använts för att visa upp oss – men också för att 
bättre förstå oss själva.  

Mellan 1870 och 1920 var det vanligt att kvinnor arbetade som porträttfotografer i 
Norrbotten. Fotografyrket var ett sätt att som kvinna under den här tiden vara ogift och 
självförsörjande. Yrket skapade också utrymme och en möjlighet att leva utanför normer vad 
gäller till exempel könsuttryck och sexualitet. Det finns historiska exempel på hur 
porträttfotografistudion kunde fungera som en plats för fotograferna och deras vänner att 
utforska och uttrycka en identitet man kanske inte kunde visa öppet i samhället.     

The One Selfie Studio knyter an till den här traditionen och bjuder in besökaren att fundera 
kring och utforska hur vi uttrycker våra identiteter idag. I dagens selfie-kultur, där vi enkelt 
kan ta bilder och sedan radera dem, kanske vi inte reflekterar så mycket över hur vi gestaltar 
oss själva på bild. I The One Selfie Studio är utmaningen istället att genom en enda bild 
uttrycka sin identitet. Fotograferingen resulterar i ett svartvitt polaroidfoto som besökaren får 
ta med sig hem och själv välja vem/vilka hen vill visa upp det för.  
 
Alla är välkomna att besöka museibussen, men projektets primära målgrupp och aktiva 
deltagare är unga personer boende i Norrbotten som identifierar sig som lesbiska eller 
queera. Projektets definition av “lesbiska eller queera” involverar alla som själva identifierar 
att de har lesbiska eller queera erfarenheter/begär eller en önskan om att få det, oavsett 
kön, sexualitet eller könsuttryck. 
 



 

Lesbiskt Museum & The One Selfie Studio 
 
Öppettider och adress där museibussen kommer att stå parkerad. 
 
1/10 Arjeplog, Strömvägen 21, kl. 16–18 
2/10 Arvidsjaur, Storgatan 12, kl. 13–16 
6/10 Gällivare, Storgatan 16, kl. 16–19 
7/10 Vittangi, Kirunavägen 24, kl. 13–16 
8/10 Pajala, Biblioteksvägen 1, kl. 16–19 
9/10 Överkalix, Skolgatan 8, kl. 13–16 
12/10 Övertorneå, Skolvägen 17, kl. 15–18 
13/10 Haparanda, Packhusgatan 4, kl. 16–19  
14/10 Kalix, Köpmannagatan 25, kl. 11–14 
15/10 Älvsbyn, Skolgatan 23C, kl. 11–14 
 
Kontaktpersoner 
Elin Ranestål 
Museiassistent, Konstmuseet i Norr 
073-028 34 57 
elin@konstmuseetinorr.se 
 
Lidia Svensson 
Projektledare, Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé 
073-045 29 29 
lidia@lesbiskmakt.nu 
 
Om Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé och Lesbiskt Museum  
Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé och Lesbiskt Museum drivs av den ideella föreningen 
Lesbisk Makt som bildades 2013. Föreningens syfte är att bredda förståelsen och innebörden av 
begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Syftet 
med Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé är att synliggöra och utforska lesbisk historia och 
nutid i Norrland. Lesbiskt Museum är ett rullande museum i en husbil som turnerar runt för att 
samla och visa upp material. 
https://lesbiskmakt.nu/ 
http://www.odysse.lesbiskmakt.nu/ 
 
Om Konstmuseet i Norr 
Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum, visar samhällsengagerad och kritiskt 
orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker. 
Samarbetet med Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé är en del av den länsövergripande 
verksamheten med syfte att tillgängliggöra och samtala om konst i Norrbottens 14 kommuner.  
https://konstmuseetinorr.se/program/autumn-tour/ 
 
Trygghet i coronatider 
Vi följer riktlinjerna från FHM för att minska risken för smittspridning, endast ett sällskap får vistas 
i bussen åt gången. Det finns handsprit och handskar tillgängliga samt visir för projektets 
medarbetare. För att ytterligare anpassa verksamheten efter rådande pandemi kommer – när 
vädret tillåter – mycket av det lesbiska museets verksamhet att flyttas ut till en iordningställd yta 
framför ingången till museet/husbilen. Om du är sjuk ber vi dig stanna hemma! 
 


