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Eldig pardans

av Leif Bength. 2022-12-01

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/eldig-pardans-2/

Besökte Ljustjärn i Våmhus i slutet av april 2014 och fick se denna eldiga pardans dra fram över tjärnens svarta vatten. En häftigt dans som
egentliga handlar om två hanar svarthakedopping som kämpar om en honas gunst och reviret.

Pardans
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Rock n' Roll

av Leif Bength. 2022-12-02

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/rock-n-roll/

När man rotar runt i gamla bildkataloger på datorn hittar man alltid något kul. Här en hel del stålullsgnistor som regnar ner på ett konstverk
som stod vid Saxviken i Mora 2 dec 2015 då MFK hade lite kul en kväll. Konstverket står tyvärr inte kvar idag och vart det tagit vägen vet
jag inte...

Rock n' Roll

                                     4 / 30



Wildlifephotographer.se | Leif Bength | Photo & Copyright © 2023  Leif Bength. All rights reserved.
December 2022 - PDF Edition

Våmhus kyrka

av Leif Bength. 2022-12-03

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/vamhus-kyrka/

En bild på Våmhus kyrkas vackra tornrum som jag tog en kväll i början av 2016. En bild som jag aldrig tidigare framkallat och visat...

Våmhus kyrka
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Sångsvanar i Dalälven

av Leif Bength. 2022-12-04

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/sangsvanar-i-dalalven/

En nyframkallad bild på en familj sångsvanar som jag tog en morgon i början på dec 2016 då jag gjorde ett besök i Gysinge med husbilen ett
dygn...

Sångsvanar
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Bland trädtoppar...

av Leif Bength. 2022-12-05

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/bland-tradtoppar/

En bild från dec 2005 tagen vid Gåsvarvs motorstadion i Älvdalen under ett snöskoterrace. En gammal rå-bild som jag hittade och
framkallade när jag rotade runt bland mina bildkataloger i datorn idag.

Bland trädtoppar
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Den glade skidåkaren

av Leif Bength. 2022-12-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/den-glade-skidakaren/

När det är tråkigt väder ute är det skönt att sitta inne och surfa runt bland gamla bilder på hårddiskarna för att försöka hitta nåt kul att leka
med och idag hittade jag den här glada skidåkaren i "gömmorna". Ett fotografi som jag tog under ett besök vid Geddtjenn 10 november 2007.
Ett trevligt motiv att fortsätta fotograferandet med i datorn för att skapa en färsk bild av ett gammalt alster drygt 14 år senare :-)

Skating vid Geddtjenn
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Svävar i natten

av Leif Bength. 2022-12-07

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/svavar-i-natten/

Tomten svävade förbi över Våmhus i natt - troligtvis på en spaningsrunda inför jul. Hade lite tur och lyckades få en bild när han flög förbi på
sin nya farkost…

Svävar i natten

                                     9 / 30



Wildlifephotographer.se | Leif Bength | Photo & Copyright © 2023  Leif Bength. All rights reserved.
December 2022 - PDF Edition

Full koll från lyan...

av Leif Bength. 2022-12-08

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/full-koll-fran-lyan/

När det är rått och kallt ute är det skönta att sitta inne i spisvärmen och leka med bilder i Capture One Pro. Här en en julbild från i tisdags då
Mora Fotoklubb hade julavslutning med fotografering av "julkort"...

Full koll från lyan
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Hisnande...

av Leif Bength. 2022-12-09

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/hisnande/

En några år gammal bild från Näsbergs vackra och högt belägna utsiktspunkt med öppen vy över vallen, Våmhus, Orsasjön, Siljan och hela
världen där bortom...

Hisnande
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Kyrkan

av Leif Bength. 2022-12-10

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/kyrkan/

En gammal bild från 2007 på Våmhus kyrka i vacker vintermiljö. Här i en mjuk framkallning.

Våmhus kyrka
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Geddtjennbettsin/Gäddtjärnbäcken

av Leif Bength. 2022-12-11

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/geddtjennbettsin-gaddtjarnbacken/

En vintrig bild på Geddtjennbettsin en vacker dag i december 2008. Här framkallad för första gången och med en lite konstnärlig stil pålagd i
Capture One Pro ...

Geddtjennbettsin
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Pausad...

av Leif Bength. 2022-12-12

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/pausad/

En pausad snöskoter som står och väntar "bättre tider" för en ny säsong på lederna?... Ja, vem vet? Hur som helst så är bilden från 2009 så
idag har den nog fått njuta på lederna några år...

Pausad...
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Munkhäden i Lucia

av Leif Bength. 2022-12-13

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/munkhaden-i-lucia/

Munkhäden i helgat ljus 13 dec 2008. Munkhäden är Mora kommuns näst högsta berg med sina 784 möh och ligger nära rågången till
Älvdalen ungefär i höjd med Kräckelbäcken. Se Norra Mora Vildmark

Munkhäden
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Näsberg en decemberdag

av Leif Bength. 2022-12-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/nasberg-en-decemberdag/

Näsberg är en fäbodvall jag gärna besöker med kameran, oavsett årstid. Här en nyframkallad bild från dec 2012 då vallen låg insvept en en
mjukt behaglig dimma. Här framkallad i en blå nyans som passar bra till den röda stugan....

Näsberg en decemberdag
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En tita - en- eller tall-...

av Leif Bength. 2022-12-15

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/en-tita-en-eller-tall/

Uppe vid Geddtjenn får man ofta syn på denna fågel som är väldigt svar att bestämma arten på. Antingen är det en entita eller en talltita men
just den här, som kom på besök en decemberdag 2013, tror jag är en entita.

En tita - entita

Kanske dags att börja kalla både entita och talltita för det gamla namnet kärrmes igen så man slipper grubbla varje gång…
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Ljusets mäktiga vingslag

av Leif Bength. 2022-12-16

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/ljusets-maktiga-vingslag/

Ibland skakar man kameran, avsiktligt eller oavsiktligt, när man tar en bild och då får man ofta lite konstigare men också mer spännande
bilder. Här några solstrimmor som med mäktiga vingslag sakta letar sig fram genom den täta granskogen....

Ljusets mäktiga vingslag…
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Fullmånens sken

av Leif Bength. 2022-12-17

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/fullmanens-sken/

En decembernatt för några år sen spred fullmånen sitt vackra sken över det vintriga landskapet vid Geddtjenn med vacker spegling i
Geddtjennbäckens porlande vatten...

I fullmånens sken
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Den glada...

av Leif Bength. 2022-12-18

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/den-glada/

För snart 20 år sen hittade jag den här glada gubben i en tall vid Geddtjenn. Kanske dags att besöka han igen om han tallen han prydde så
glatt står kvar...

Den glada...
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Näsberg ovan tjockan…

av Leif Bength. 2022-12-19

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/nasberg-ovan-tjockan/

När tjockan ligger tung och grå över bygden är det vackert i bergen. Här en bild från december 2021.

Näsberg ovan tjockan
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Grönt är skönt 20 dec....

av Leif Bength. 2022-12-20

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/gront-ar-skont-20-dec/

20 dec 2015 var det grönt både i himmel och mark. En såväl märklig som mäktig upplevelse på samma gång och om julen blev vit minns jag
inte...

Grönt är skönt
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Bakgrunden...

av Leif Bength. 2022-12-21

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/bakgrunden/

En några år gammal bild tagen vid Bysjön söder om Torsåker. En färggrann bakgrund med en siluett på en havsörn svävande i de färggranna
molnen...

Siluetten
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En nötskrika...

av Leif Bength. 2022-12-22

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/en-notskrika/

Hittade denna vackra nötskrika på våmhusskogen en vacker vinterdag i december 2009. Närmare bestämt 22 dec :-)

Nötskrika
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Dubbelexponerad vinter

av Leif Bength. 2022-12-23

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/dubbelexponerad-vinter/

En bild från arkivet där jag lekt med en dubbelexponering samt framkallat genom att lägga på lite extra high key mm i Capture One Pro...

High key vinter
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God Jul!

av Leif Bength. 2022-12-24

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/god-morgon-god-jul/

En minnenas vinterbild från min hemby får representera årets jul då snömängden och vädret mm var ungefär lika fint och stillsamt då som nu
- med önskan om en fin jul för alla samt med lite snö och kyla och mysig rök ur skorsten från elden i den lilla vedspisen…

God Jul!
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Mot ljusare tider...

av Leif Bength. 2022-12-28

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/mot-ljusare-tider/

Årets tunga och mörkaste tid har passerat och vi går åter mot ljusare tider. Det känns både skönt och härligt att börjar bli dags att krypa ur
idet och börja leva och må bra igen tills nästa mörker återvänder om ca tio månader.

Våmhus kyrka
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Gott Nytt År

av Leif Bength. 2022-12-31

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/12/gott-nytt-ar-2/

Så är då 2022 på väg bort i historien och ett nytt friskt år på ingång med många hopp om både en bättre mer humanare och mer ekologisk
tidsera för vår gemensamma  jords överlevnad samt med en framtid där mångfalden inom både natur och kultur får frodas. Här en nyskapad
bild från ett foto taget vid årsskiftet 2012-2013 uppe i de milsvida skogarna långt från urbana trakter under den tid då raketer och smällare
var vanliga vid flera årliga tillfällen. Tack och lov så firas det mycket tystare nu för tiden :-)

Gott nytt 2023
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Lite "tystare" Gott Nytt 2023!
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