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”Mina bilder är inte fotografier av anorexia. 
De går långt bortom det. De visar smärta och mänskligt 
lidande. Något vi alla kan känna igen, vare sig vi är sjuka 
eller inte. Men i smärtan finns också hopp, mod och styrka.
Att kasta bort skammen. Exponera mig för världen. Säga att 
här är jag, jag gömmer mig inte längre. Jag har sett mina 
bilder uppförstorade och inramade, upphängda på en vägg. 
Jag har sett människor titta på dem. Det är något som händer. 
Bilderna väcker våra känslor. Känslornas hela spektrum. 
Vi bär alla på en historia. Vi stannar upp, vi funderar, och vi 
börjar tänka. Verkligen tänka. Då väller känslorna fram. 
Är det inte exakt vad vi vill att konst ska göra? ”
Lene Marie Fossen 
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Lene Marie Fossen är 32 år och en unik fotograf med en 
enastående talang. Hon lider också av svår anorexi och har 
gjort det sedan hon var tio år. Lika länge har hon gömt sig 
för sjukvården som vill tvinga i henne näring. Livet skrämde 
henne och att sluta äta var hennes skydd mot att bli vuxen. 
Men så upptäcker hon fotografiet som blir hennes verktyg för 
att uttrycka sig. Lusten att skapa ger henne lust att leva och 
att komma ut i världen och möta människor. Hennes största 
dröm är att ha en soloutställning där hon med sina bilder 
skall visa den smärta hon bär inom sig. Norska dokumen-
tärmästaren Margreth Olin mejslar tillsammans med sina 
medregissörer fram ett drabbande porträtt av en konstnär 
och en dödlig sjukdom. 

Lene Marie avled 22 oktober 2019. Hon hann se den färdiga 
filmen innan hon dog. Tillsammans med sina föräldrar 
bestämde hon att filmen skulle visas som det var tänkt. 
Det kändes viktigt att Lene Maries berättelse kunde nå och 
betyda något för andra.

Självporträtt är en film om konst. Den ställer många frågor 
om vilken behandling den som lider av allvarlig anorexia 
behöver. Publiken får möta en ovanlig kvinna i en film som 
är både rå och poetisk, smärtsam och vacker.



MINNESORD 

Fotografen Lene Marie målade med ljus, precision, med en 
briljant livsnerv. I dina bilder lyste ditt ljus fram, den som var du bakom 
sjukdomen, den Lene. Hon som stod i en tradition av starka, orädda 
konstnärer, utan skolning, självlärda.

Sjukdom skrämmer alla, sade du. De som arbetar med de sjuka, 
de närstående, alla. När vi blir rädda tillgriper vi tvång och regler. 
Bakom varje diagnos finns en människa, det är lätt att glömma. 

Tack Lene Marie för allt du delat med oss. Vi kommer aldrig att glömma dig. 
Jag tror att din historia och vilja att leva kan göra oss alla mindre rädda. 
Det var därför du ville att vi skulle berätta den.

Margreth Olin
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MARGRETH OLIN
Regissören, producenten och manusförfattaren Margreth Olin är född 1970. 
Hon debuterade som dokumentärfilmare 1995 med filmen I kjærleikens hus. 
1998 hade hennes första långfilmsdokumentär De mjuka händerna premiär på 
biograf och mottog en rad priser bland annat den norska Amanda 
(motsvarigheten till den svenska Guldbaggen). 
 Hon slog igenom på allvar med filmen Kroppen Min 2002 som vann Aman-
da för bästa dokumentär, Gullstolen och publikpriset på kortfilmsfestivalen i 
Grimstad samt flera priser på internationella festivaler. 
 Ungdomens råskap från 2004 blev en kritiker- och publikframgång med 
över 60 000 besöker på biograf i Norge. Filmen nominerades till bästa film i 
Norge och till bästa dokumentär på European Film Awards. 
 Hon spelfilmsdebuterade 2009 med Engelen, en film om en ung kvinnas 
väg ut ut missbruk, med Marie Bonnevie i huvudrollen. Filmen om Joralf 
Gjerstad, Mannen från Snåsa som påstås besitta helande förmågor var även 
den en stor publikframgång på bio.
 Margreth Olin har också tagit emot den norska filmbranschens högsta 
utmärkelse, Aamotstatyetten och Liv Ullmans hederspris 2010.

KAJSA HØGSET
Utbildad i dokumentärfilm på universitetet i Lillehammar. 
Hennes examensfilm The best visades på flera festivaler i Norge. Sedan dess 
har hon arbetat på Speranza Film och debuterade med Isolation Row (2018) 
som sågs av 600 000 människor norsk TV. Filmen skapade en stor nationell 
debatt som ledde till verklig  politisk förändring. 

ESPEN WALLIN är norsk fotograf. Han följde Lene Marie Fossen under åtta år, 
och har genom det förhållandet fått en exklusiv och unik position att skildra 
hennes liv och verk.

FILMOGRAFI MARGRETH OLIN
Självporträtt   (2020)
Barndom    (2017)
Mannen från Snåsa   (2016)
Cathedrals of Culture  (2014)
Dom andra   (2012)
Engelen    (2009)
Lullaby    (2006)
Ungdomens råskap   (2004)
Kroppen min   (2003)
De 7 dødssyndene   (2000) 
(episoden Fråtseri
De mjuka händerna  (1998)
I kjærleikens hus   (1995)

PRODUKTIONSUPPGIFTER

Regi KATJA HØGSET 
 MARGRETH OLIN 
 ESPEN WALLIN 

Manus MARGRETH OLIN
 ESPEN WALLIN
 Tillsammans med 
 KATJA HØGSET 

Producent MARGRETH OLIN
Musik SUSANNE SUNDFØR
Foto ØYSTEIN MAMEN 
 LARS ERLEND TUBAAS
 ØYMO 
Klipp HELGE BILLING
Produktion SPERANZA FILM©
Land/år NORGE 2020
Längd 80 MINUTER
Format DCP
Distr. FOLKETS BIO

MEDVERKANDE
LENE MARIE FOSSEN, GEIR FOSSEN, TORILL FOSSEN 


