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Diane Cook och Len Jenshel

Len sökte upp sin farbror, en framgångsrik 
reklamfotograf. Själv kunde han ingenting om 
foto, men fck ändå ett lärlingsjobb hos denne.        
I samma veva skrev han in sig vid ansedda Cooper 
 Union, och lärde sig fotografera av legendariske 
gatufotografen Garry Winogrand. Mer och mer 
fascinerades han av kameran och jobbade ofta   
20 timmar om dagen. Han blev gatufotograf,   
men lika snabbt som han tog avsked av ingenjörs-
konsten, lika snabbt släppte han den genren.

– Det var ju inte jag! Hela mitt väsen längtade 
till naturen. Men vad gör vi med vår jord? Vi bedri-

ver industriell terrorism!
– Civilisationen verkar 

älska murar, inskjuter Diane. 
Människan har byggt murar 
i tusentals år, antingen för 
att stänga ute eller för att 
stänga inne något. Vare sig 
det rör sig om krigsmakter, 
människor eller ideologier, 
har historien lärt oss att   
det inte fungerar. Gränsen 
mellan USA och Mexiko är   
300 mil lång, stora delar av 
den är försedd med betong-
murar och stängsel för att 
förhindra droger och fyk-
tingar att komma sig in i 
vårt land. Vissa lär sig aldrig 
av historien…

Temat murar går som en röd tråd genom deras 
arbeten. Materiella, som den Diane beskriver ovan, 
men också immateriella, som den mellan livet och 
döden. En annan röd tråd är platser som innehål-
ler Lens tre M: Magi, Mysterium och Metafor. 

Sedan millennieskiftet är National Geographic 
Magazine deras största uppdragsgivare. Ett krav de 
ställer är att bilderna ska vara så bra att bildtexter 
egentligen inte behövs. Len och Diane har hittat 
sin nisch med en blandning av fotojournalistik 
och konstfotograf. Här kommer före detta konst-
historikern och bildredaktören Dianes öga väl till 
pass.

 

et är en regntung eftermiddag i New 
York, när Diane Cook och Len Jens-
hel berättar om sina liv som fotogra-
fer för mig. Här, på Upper West Side, 
bor och arbetar de i ett vitt, viktori-

anskt hus. Om det inte vore för skyskraporna en 
bit bort, hade vi lika gärna kunnat befnna oss i en 
liten engelsk stad. Len och Diane är naturfotogra-
fer, men skulle inte kunna tänka sig bo någon 
annanstans än här i New York där de båda vuxit 
upp. De har varit gifta i 35 år och arbetat tillsam-
mans i 25. Hon fotograferar i svartvitt, han i färg. 
Genom vårt möte kan jag inte 
låta bli att tänka att valet 
passar deras personligheter; 
Diane är strukturerad och 
aningen stram, Len är känslo-
sam och kryddar gärna sitt 
språk med meta forer.

– Vi är som två sångare 
som sjunger duett, svarar han 
på min fråga om hur det är 
att vara gifta och arbeta 
tillsammans.

– Vi kompletterar varandra. 
I jobbet fängslas vi av lik-
nande saker, men fotografe-
rar dem helt olika, förtyd  ligar 
Diane.

Ursprungligen hade ingen 
av dem tänkt bli fotograf. 
Som ung man var Len en dag på väg till universi-
tet i Harlem där han studerade till att bli kemi- 
ingenjör. Han kom i samspråk med en dam på 
tunnelbanan som ställde en fråga som förändrade 
hans liv. ”Vad gör en kemiingenjör?”

– Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag satt 
helt förstummad. Livet passerade revy och jag 
insåg att det var mina föräldrars önskningar jag 
uppfyllde.

– Framme vid universitetet gick jag in på före-
läsningen i organisk kemi. Tio minuter senare gick 
jag ut igen. Det var sista gången jag satte min fot 
där.

De riktigt omvälvande naturupplevelserna  
kan du hitta i en trädgård. Naturfotograferna  

Len Jenshel och Diane Cook vet. Några av deras  
mest omtalade projekt har genomförts i parker  
och trädgårdar. FOTOs Marianne Westerlund  
träffade det uppmärksammade fotografparet  

i deras hem i New York.
TEXT: MARIANNE WESTERLUND    PORTRÄTTFOTO: NINA SUBIN    FOTO: LEN JENSHEL OCH DIANE COOK
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➤New York Botanical Gardens, Bronx, New York.

 MÄSTARNA
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➤

Nattliga trädgårdar
Skillnaden mellan att arbeta i svartvitt och färg ut 

kristalliserades tydligt under projektet Night Gardens, 

2011–2012. En del, vanligtvis mycket rika, människor 

fnner nöje i att anlägga trädgårdar vars förtrollning 
syns just nattetid. Det kan handla om färger, som med 

rätt belysning intensiferas när solen gått ner, eller om 
exotiska blommor som slår ut efter mörkret lagt sig. 
Eftersom dessa trädgårdar sällan syns på bild, var det 
ett jättejobb både att hitta dem och få ägarnas tillstånd 
att fotografera. Len trodde initialt att idén som kom 

från Diane skulle bli för svår att genomföra, men 
redaktören på National Geographic övertalade honom.

 – Projektet visade oss mycket om hur ögat fungerar, 
säger Diane. Genom åren har jag lärt mig omvandla 
det jag ser genom kameran till svartvitt. Nu behövde 
jag plötsligt inte göra det, trädgårdarna var ju  nästan 
helt svartvita på natten.

– Len däremot, som är van att se i färg, såg plötsligt 
allt i svartvitt och var tvungen att lära sig mitt knep, 

att förvandla det svartvita till färg i tanken.

Även fast Len inte kunde se trädgårdarnas färger,   
så återgavs de, beroende på exponeringstid, på flmen. 
Att hela tiden gissa hur färgerna skulle se ut var 

 frustrerande. Därför övergick han till att fotografera 
digitalt. Detta också ur säkerhetssynpunkt. Projektet 
var dyrt, tidningen fög dem till ett fertal länder och   
Len ville vara säker på att komma hem med bra              
bilder.

– Så länge jag jobbade med flm använde jag expo

neringstider på mellan 20 minuter och en timme 
beroende på månljus och molnens rörelser på himlen. 
När jag arbetade digitalt räckte det att exponera tio 

minuter och jag såg resultatet direkt.
– En sak till som är viktig. Vi jobbar alltid med 

vidvinkel. Jag vet knappt hur man använder ett tele

objektiv.

På min fråga vad som utgör muren i det här projek

tet, svarar Diane att det är gränsen mellan dag och 

natt, och människans önskan att vilja tämja den vilda 
naturen.

Nattblommande näckros, Nymphaea Catherine Marie, Longwood Gardens, 
Kennett Square, Pennsylvania.

Bamboo Garden, Kodaiji-templet, Kyoto, Japan.
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Varuhuset Macy’s 4 juli-fyrverkerier fotograferade från The High Line, 
en upphöjd järnväg i New York som byggts om till park.

The High Line, New York, fotograferad för National Geographic.

Från Martha Stewarts hem Cantitoe Corners i Bedford i staten New York.
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Disko Bay, Ilulissat, Grönland.

Grönlands isar
De befann sig på väg hem till New York i ett plan  
10 000 meter över marken. Natten övergick i dag   
när Diane tittade ut genom fygplansfönstret. Likt ett 
förhänge drogs molntäcket åt sidan och exponerade 
Grönlands nedisade yta. Ljuset som refekterades från 
ön var så starkt att det stack i ögonen, men synen   
fck henne att dra efter andan. Långt där nere glödde 
isbergen av splittrat solljus, snö och is skimrade              
i tusentals nyanser av vitt.

– Jag skakade liv i Len som hade somnat i stolen 
bredvid. Dit skulle vi!

Sommaren då de reste till Grönland drabbades New 
York av en intensiv värmebölja. Luften dallrade mellan 
huskropparna. Medan Len gav en intensivkurs i foto-
graf spenderade Diane dagarna vid fäkten och gjorde 
upp resplaner. Vännerna tyckte de var helgalna. Hur 
kunde man frivilligt vilja tillbringa en hel månad på en 
ö täckt av kilometertjock inlandsis?

När de kom till Grönland slog kölden emot dem, bet 
och sved i deras bara ansikten. En storslagen, obruten 
horisont skiftade i blått och vitt. Plötsligt förstod de 
varför eskimåer använder uppemot hundra olika ord 

för snö: fallande snö, drivsnö, snö som fyter på vatt-
net, snöblock, snö som snart faller samman, damm-
snö, snöbro och så vidare. Njutningsfullt sög de in de 
blå nyanserna av is. Men vilket ord för blått beskriver 
bäst färgen på en glaciär? Tyske 1700talsdiktaren 
Johan Wolfgang von Goethe valde vitriolblått. Smaka 
på det, vitriolblått.

– När fjorden började frysa skapades en symfoni av 
is. Det var som att höra tusentals kristallprismor röra 
sig i vinden. … magin var obeskrivlig, suckar Len. 

Sammanlagt reste de fyra gånger till Grönland. 
Första gången, 1999, hade de med sig Fujica 6✕9 cm, 
en mellanformatskamera med fast objektiv utan bat-
teri. Ett par år senare jobbade de med batteridrivna 
Mamiya 7, 6✕7 cm, med utbytbar optik. Den arktiska 
kylan var en fotografsk utmaning. Batterierna tog 
snabbt slut så externa batteripack låg alltid skyddade   
i värmen under deras kläder. De var tvungna att jobba 
med handskar på, vilket var otympligt, inte minst   
när de bytte flm. I de 30 minusgraderna brast också 
flm en ett fertal gånger. En grönländsk fotograf berät-
tade att han i snitt förlorade 30 procent av sina bilder 
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➤

’’När fjorden började frysa  
skapades en symfoni av is.  
Det var som att höra tusen-
tals kristallprismor röra  
sig i vinden…magin var 
obeskrivlig. 
Len Jenshel

Isberg vid Narsaq, Grönland.

på grund av kylan. Av honom fck de tipset att smörja 
in  kamerahusen för att göra dem köldtåliga.

– Men alla svårigheter gick inte att förutse, stönar 
Diane vid minnet av en utfärd med hundspann.

Under en paus på isen började hon fotografera 
hundarna. Kameran, som hade metall på baksidan, 
frös fast på hennes näsa och gick omöjligt att få loss. 
Hundförarna började skratta hysteriskt eftersom det 
är vansinne att låta metall vidröra bart skinn i arktisk 
kyla.

– En av dem sa på mycket bruten engelska, att det 
enda sättet att få loss kameran var att han kissade på 
min näsa. Det kommer inte att ske, tänkte jag, och 
ryckte bort kameran tillsammans med en bit skinn 
från näsan. Det gjorde ont!

Det magnifka landskapet som initialt lockat dem till 
Grönland ersattes med åren av insikten om vad som 
håller på att hända med isbergen. De smälter med en 
hastighet som inte är normal. Hur länge till kommer 
naturen att kunna stå emot den globala uppvärmning-
en?

– Vad gör vi med vår planet, frågar Len återigen.
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omedvetna tog över. Kärnan är stillheten, friden. 
Formens renhet. Ett uråldrigt träd invid porlande 
vatten.
Beskriv vad du upplever inom dig när du är i zen-

stadiet.

– Jag är i trädgården, tittar i kameran, ser vad som 
ryms inom sökarens fyra hörn. Vad ska jag ta med          
i bilden, vad inte? Så förstår jag. Adrenalinkicken slår 
till och jag lyfter några decimeter från marken.

För Len är det magi. Jämförbar med vissa passager 
ur de sena stråkkvartetterna av Beethoven, Schubert 
eller Brahms. Slår musiken an en sträng från det 
 förgångna, frågar han, och börjar nynna på andante 
satsen ur Mozarts pianokonsert i A-dur. Den ger 
honom gåshud.

– Precis samma sak händer i en trädgård när jag 
hittar den perfekta blandningen av form och innehåll. 
Blir till ett med bilden.

– Vi får inte glömma allt praktiskt jobb som ligger 
bakom en bild, avbryter Diane Lens flosoferande.

– Tidningsfotografer kan ta en bild på fem minuter. 
För oss tar det dagar. Vi utforskar omgivningarna, 
inhämtar tillstånd, iakttar ljuset, läser väderrapporter, 
väntar in solnedgången, månuppgången... ➤

Blomstervandring i körsbärsblommornas tid, Hirano Shrine, Kyoto, Japan.

Japanska trädgårdar
Varje gång Diane och Len besökt Japan har de fängs-
lats av estetiken och lugnet i de japanska trädgårdar-
na. I dessa oaser av sand och sten är det som att tiden 
inte fanns. Eller är det kanske tvärtom? Att just här,        
i ostördheten, är tiden som mest påtaglig. Ett löv som 
prasslar i vinden, en fågels vingslag i skyn, varje för-
ändring som rubbar stillheten framträder glasklart, 
som ett bläckstreck över vitt papper.

– För att förstå trädgården, måste man förstå zen, 
säger Len och lutar sig tillbaka i sofan. Jag försöker 
alltid försätta mig i zen-stadiet i en trädgård. Vara 
absolut närvarande i nuet. Lyckas jag, blir bilden 
 fantastisk.

 Både New York Sunday Magazine och National 
Geographic har skickat dem till Tokyo för att försöka 
hitta zen bland stadens 13,5 miljoner invånare. I fod
en av fordon och människor ständigt på väg, ligger 
hundratals små trädgårdar där man kan försvinna in   
i sig själv, bort från all stress.

– Först tänkte jag fotografera muren mellan träd-
gården och den bullrande jättestaden därute. Visa 
gränsen mellan ordning och kaos.

– Men under arbetets gång kom jag till en punkt   
där jag förstod vad som var viktigt i bilden. Mitt   
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’’Vi kompletterar 
varandra. I jobbet 
fängslas vi av 
liknande saker, 
men fotograferar 
dem helt olika.
Diane Cook

Shinjuku-parken, Tokyo, Japan.

Körsbärsträd, Shinjuku-parken, Tokyo, Japan.
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’’Jag försöker alltid försätta mig i zen-stadiet  
i en trädgård. Vara absolut närvarande i nuet. 
Lyckas jag blir bilden fantastisk.         Len Jenshel

Lens och Dianes utrustning 

Mellan 1985 och 2000 
 använde Len and Diane 
Fujica-kameror, 6x9 cm, 
med 65 mm (vidvinkel). 
Len använde flm från       
Fuji för färgbild erna, och 
Diane Kodak  Tri-X för sina 
svartvita.  Dianes svartvita 

printar är selen tonade, i 
några projekt har printarna 
tonats med guld och 
 selen. 

Mellan 2000 och 2009 
använde båda Mamiya 7 
(6x7 cm) med vidvinkel-
objektiv.

År 2009 genomförde   
de sitt första helt digitala 
uppdrag för National Geo-
graphic Magazine. 

Sedan 2011 jobbar de 
med Nikon D800 med  
vidvinkelobjektiv.

Karp, Hawaii Tropical Botanical Garden, Hawaii

Vad känner du inom dig, Diane?

– Jag upplever alltid en viss ångest över att inte få till 
rätt bild, svarar hon och blir sittande tyst en stund.  
Jag försöker smälta samman med platsen och kame-
ran, vara närvarande. Det är så viktigt. Men det är 
svårt.

– Berätta för Marianne om körsbärsträden och din 
pappa, uppmanar Len.

Och Diane börjar berätta om den japanska våren 
som kröns av körsbärsträdens blomning. När de rosa 
foren lagt sig över träden, samlas skaror av männis-
kor under dem för att fra den månghundraåriga 
 betydelsen av körsbärsblomman i japansk kultur – 
symbolen för tillvarons skönhet och skörhet, och en 
påminnelse om att livet är försvinnande kort.

– Vi satt där under träden bland alla människor, 
fortsätter Diane. Många hade brett ut dukar över 
knäna för att fånga upp blommorna som dalade ner.

– Så ringde min mobil. Min far hade råkat ut för en 
trafkolycka och låg för döden.

Betydelsen av den uråldriga ritualen de var mitt 
uppe i, slog henne med full kraft. Blommorna, som 
berättade om hur värdefullt livet är, men också hur 
oförutsägbart. Att allt hela tiden förändras. Tårarna 
rann nerför hennes kinder när hon med hela sitt jag 
förstod hur viktigt det är att uppskatta det vi har och 
att inte ta något för givet.

– Han gick över gränsen medan vi satt där under 
träden och blombladen föll. Den vackraste metafor 
man kan tänka sig. ■
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