
LENE MARLIN (37) var jenta som 
ble oppdaget som 17-åring og 
gjorde enorm suksess som po-
partist i inn- og utland. Så ble hun 
borte. For tre år siden skrev hun 
selv en kronikk i Aftenposten der 
hun fortalte om tunge år med de-
presjon og selvmordsforsøk.

Presset og andres forventnin-
ger ble umulig å bære.

– Den endeløse tomheten var 
helt forferdelig. Tilsynelatende 
var jo alt bra. Utad virket alt per-
fekt. Og det gjorde det enda ver-
re, sa Lene til Aftenposten.

Hun lå på et iskaldt kjøkken-
gulv, oppløst i tårer og var klar for 
å dø. Avskjedsbrevet var skrevet.

– Jeg ville virkelig dø den nat-

ten. Da øynene lukket seg, var det 
liksom greit. Men flere timer et-
terpå våknet jeg. Helt forvirret, og 
med en forferdelig smerte. Jeg 
hadde ikke nok krefter til å prøve 
igjen. Jeg var for svak til å dø. 

VED EN senere anledning hav-
net hun på akutten og fikk høre 
at hun var heldig som overlevde. 

– Jeg så på det som uflaks. Jeg 
ville jo dø, men der lå jeg. Det er 
jo helt absurd, men slik var det. 
Bare vent til dere er ute av rom-
met nå, så skal jeg gjøre det igjen, 
liksom. Heldigvis er dette mange 
år tilbake i tid, sa hun videre.

KJÆRESTEN GJENNOM 10 
år, Kåre Conradi (45) hyllet nylig 
Lene i Dagbladet. 

– Jeg er veldig stolt av henne. 
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Lene Marlin har vært åpen om de psykiske 
problemene hun hadde i tyveårene. – Jeg er veldig 
stolt av henne, sier kjæresten Kåre Conradi.

HYLLER 
LENE FOR 
ÅPENHETEN

GIR HÅP: Lene har fått flere priser, blant 
annet Åpenhetsprisen 2014. Hun er 

også kåret til Årets forbilde.

Kåre Conradi er  
stolt av kjæresten

ENGASJERT: 
Lene er mentor i 

«The Voice» sammen 
med Morten Harket, 
Yosef Wolde-Mariam 
og Martin «Danielle» 

Bjercke.



Hjelper andre

HYLLER KJÆRESTEN: Lenes tunge periode 
var over da hun fant kjærligheten med skue-
spiller Kåre Conradi. – Jeg har bare vært på 

sidelinjen, men er veldig stolt av den kraften 
historien hennes har hatt, sier han.



SLIPPER Å LATE SOM: 
– Å fortelle hvordan det 
egentlig sto til, å slippe å 
holde på en fasade, det 
var veldig deilig, har Lene 
uttalt til Aftenposten.



LATTER OG TÅRER: Lene 
sammen med Ole Paus, 
Anita Skorgan og Marion 
Ravn i «Hver gang vi møtes».

Av alt hun kan, men også av alt 
hun har gjort med å gå ut med 
historien sin.

– Hun brukte den tiden hun 
trengte, og fortalte om det når 
hun var klar for det. Jeg har bare 
stått på sidelinjen, men er veldig 
stolt av den kraften det har hatt. 
Folk kommer ofte bort til meg og 
ber meg hilse og takke henne, det 
er flott, sa han til Dagbladet. 

SELV HAR Lene fått masse po-
sitive reaksjoner etter at hun sto 
frem med historien sin. Til Aften-
posten har hun fortalt at hun har 
hjulpet minst 7–8 mennesker til 
psykolog og hørt et utall historier. 

Tromsø-jenta vet ikke om hun 
kommer tilbake som artist, hun 
lever i nuet og er opptatt av hver-
dagsgledene. 

– Livet er godt. Jeg blir glad av 
småting. Som å bare gå ute og ha 
en fin dag, sier hun til Aftenposten. 

LENE VAR sikker på at hun ikke 
ville leve lenge nok til å bli 30. I 
dag vil hun hjelpe andre som      
sliter med tunge tanker. 

– Jeg vet at mange der ute ten-
ker at livet ikke kan endre seg, 
men det kan det jo. På samme 
måte som at glede er flyktig, så 
er sorg og smerte det også, selv 
om det ikke virker sånn. Det tar 
tid, det koster og det gjør vondt, 
men det går over, sier Marlin.

– ÅPENHET OM selvmord kan 

STOLT: Kåre Conradi er 
imponert over forloved-
en Lene som satte ord 
på sine problemer.

Lenes historie  
gir håp

være med å redde liv, sier ung-
doms- og kommunikasjonsse-
kretæren i LEVE og UNGE Leve, 
landsforeningen for etterlatte ved 
selvmord, Ida Evita de Leon.

Hun mener Lenes historie kan 
hjelpe andre som sliter. 

– Det er viktig å normalisere det 
å ha det vondt og vanskelig, og å 

vise at det er håp. Lenes historie 
gir håp samtidig som den også 
sier noe om at mange man kan-
skje ikke tror har det tungt, også 
kan ha det tungt. 

– Åpenhet letter på «trykket» 
og det hjelper oss til ikke å føle 
oss så ensomme i mørket som av 
og til kommer, sier Ida. ■

Ida Evita de Leon i Landsforeningen 
for etterlatte ved selvmord


