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Klittstopet och vintertrollet

av Leif Bength. 2022-02-01

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/klittstopet-och-vintertrollet/

Klittstopet är Våmåns vackraste vattenfall, oavsett årstid. På vintern när fallet frusit till is kan man med lite tur också få se det arga Klittrollet
ilsket hytta med sin högra arm mot besökare. Tyvärr är fallet numer väldigt svåråtkomligt året runt och inget man kan rekommendera någon
att besöka. För drygt tio år sen var det lite lättare då flottningsrännan vid sidan av fallet var någotsånär hel. Denna bild är tagen 5 dec 2010...

Klittstopet och vintertrollet
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Utsikt från Fyriberg

av Leif Bength. 2022-02-02

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/utsikt-fran-fyriberg/

Sitter och bläddrar igenom gamla bilder i min dator och ibland hittar jag nåt sevärt. Här en bild tagen 6 jan 2012 kl 13.45.

Autsikt frå Firibjär
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Ljusets vingslag

av Leif Bength. 2022-02-03

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/ljusets-vingar/

Ibland skakar man kameran, avsiktligt eller oavsiktligt, när man tar en bild och då får man ofta lite djupare men också trevligare bilder. Här
några solstrimmor som letat sig ner genom den täta granskogen...

Liösäs waingslag...
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Vargens dag

av Leif Bength. 2022-02-04

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/vargens-dag/

Idag fick jag reda på att det är vargens dag idag. Här en bild på en av de fyra vargar jag sett på mina fotografiska jaktmarker mellan Våmhus
och Tännäs. Bilden nedan är  tagen en svinkall morgon på våmhusskogen i mitten av januari 2013.

Varg på våmhusskog
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Tuppen och månen

av Leif Bength. 2022-02-04

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/tuppen-och-manen/

Kyrktuppen i Våmhus är ståtlig och grann och speciellt med fullmånen som bakgrund.  Något som inte var det lättaste att få till då jorden
snurrar/månen rör sig fortare än man kan tro. Det blev en intensiv "jakt" som slutade med att jag stod på staketet till prästgården för att få
månen bakom tuppen, 25 jan 2013. :-)

Tuppin o tunglä
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Vargåsen

av Leif Bength. 2022-02-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/vargasen-2/

Vargåsen heter vanligtvis en specielsträcka då Svenska Rallyt går i Värmland. Sträckan är väldigt populär och drar massor med  publik till bl
a Colins Crest, som är ett publikdragande och långt hopp med hopplängder på kring 40 m. Rekordet innehas av en norrman som hoppat 45 m
2016. Här några bilder på den välkände jänkaren Ken Block denna morgon och eftermiddag , 11 feb 2011, vid Colins Crest. Denna dag
hoppade han 37 m och tangerade det då gällande rekordet.

Ken Block, morgon
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Ken Block, morgon
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Ken Block, morgon
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Ken Block, eftermiddag
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Ken Block, eftermiddag
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Ken Block, eftermiddag
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Ken Block, eftermiddag
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Fossilernas fåfänga…

av Leif Bength. 2022-02-08

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/fossilernas-fafanga/

Tog en bild i söndags på ett par fossilers fåfänga väntan på fossilt bränsle.

Bilden är inte behaglig att titta på utan mest obehaglig, hoppas jag. Kanske väcker den också en och annan eftertanke, som hellre borde vara
dito före…?

Kanske även en vision av ett fynd som hittats under en framtida arkeologisk utgrävning?

Installationen, som är skapad av Lars-Åke och Nina, hittas på Sivasbacken i Våmhus.

"Dödsbilen"

SVT hade en artikel om "dödsbilen" idag på deras hemsida. När säljs den sista fossilbilen.
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Norrsken över bygd och sjö

av Leif Bength. 2022-02-08

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/norrsken-over-bygd-och-sjo/

Senaste norrskensperiodens max inföll kring 2015-2016 och dessa perioder går i elvaårs-cykler. Om ca tre år bör alltså norrskenen bli riktigt
spektakulära igen under ett par år även om det redan i år visat upp en skaplig glans en gång på våra breddgrader. Längre norrut är det
naturligtvis alltid kraftigare norrsken för möjligheterna där är naturligtvis mycket bättre. Här nedan några bilder tagna i slutet på 2015 resp
2016.

Norrsken över Kumbelsäs/Linkitt 7 okt 2015
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Norrsken över Björkvassla 20 dec 2015

Norrsken över Orsasjön 4 okt 2016
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Överblick över världen

av Leif Bength. 2022-02-10

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/overblick-over-varlden/

Det blev en liten tripp upp i bergen på snöskotern idag för att få en överblick över världen. Vackert och skönt väder, lite snö men föret var
fint ändå och världen såg ut att må bra :-)

Från Överberg
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Från Näsberg
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Norrsken över kyrkan

av Leif Bength. 2022-02-11

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/norrsken-over-kyrkan/

Gick ut med kameran en sväng inatt då jag såg att det fanns antydningar till lite gröna nyanser i skyn. Verkade inte som det skulle bli nåt
extra men jag gick ändå ner längs skoterspåret söder om kyrkan och riggade upp kamera och stativ. Tog ett tjugotal bilder utan någon större
lycka med skenet men strax före halv tolv sprakade till lite extra över kyrkan så det blev ett par bilder med skapligt norrsken. Sen "frös" jag
hem.

Norrsken över Våmhus kyrka
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Norrsken över Våmhus kyrka (En vidare variant)

Norrsken över Våmhus kyrka (En tredje variant)
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Mareritt

av Leif Bength. 2022-02-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/mareritt/

Ibland har man ju såna där konstiga drömmar som man vaknar lite kallsvettig av och utan att förstå något annat än att "mara ried mi"...
Här en illustration av en sådan konstig "mardröm"...

Mareritt

Skönt med en regnvädersdag ibland... ;-)
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Pressat norrsken...

av Leif Bength. 2022-02-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/pressat-norrsken/

Passade på att ladda min 70-talskamera med en Kodak Tri-X-film och tog några bilder i torsdags natt. Fick till en skaplig ruta efter att ha
pressat filmen några steg...

Norrsken över Våmhus kyrka

Men som sagt... "Det finns mången riksdagsherre..."
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Havsörn vs uttrar

av Leif Bength. 2022-02-15

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/havsorn-vs-uttrar/

Vad gjorde en havsörn och två uttrar samtidigt på samma iskant i Dalälven en morgon i början av februari vid Sevedskvarn för några är
sen?..

Havsörn och två uttrar
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Kölar som delar

av Leif Bength. 2022-02-16

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/kolar-som-delar/

Kölar som delar finns det gott om på våra hav men även på land. Våmhuskölen är en köl som delar vatten mellan Dalälven och Ljusnan. Här
en bild tagen på Våmhuskölen idag...

Liten tall på Våmhuskölen
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Drog förbi...

av Leif Bength. 2022-02-17

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/drog-forbi/

Mycket snö på Våmhuskölen i år eller lite mer som normalt igen verkar det som. Hur som helst så mötte jag snöplogen på väg söderut när jag
stannade till vid Kölkojan denna gråa dag med lätt snöfall...

Snöplogning
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Snöplogning
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Månsken över sjön

av Leif Bength. 2022-02-18

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/mansken-over-sjon/

Det blev en sväng ner Kumbelnäs och fd ångbåtsbryggan, numera vinterbadplats, i kväll för att fånga fullmånens sken över Orsasjön och
Orsabergen....

Månsken över Orsasjön
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Isiga troll

av Leif Bength. 2022-02-18

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/isiga-troll/

De naturliga och vackra istrollen i Liötbjär bjuder alltid på sig när man besöker dom. Här ett par skakiga porträttbilder från i onsdags...

Istrollet
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Istrollet i profil
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Gaptrollet...

av Leif Bength. 2022-02-19

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/gaptrollet/

Det finns massor av trevliga istroll i Liötbjärs vidsträckta isfall. Här ett gaptroll som glatt visar upp sitt garnityr...

Gaptrollet...
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Gaptrollet...
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Vedboden....

av Leif Bength. 2022-02-21

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/vedboden/

Man hittar mycket kul när man rotar bland gamla bilder i gamla  hårddiskar. Här en månskensexponering på fri hand under 30 s som fyllde
vedboden med "ved". Nästan som en dubbelexponering :-D

Trädfylld vedbod
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Sagornas troll...

av Leif Bength. 2022-02-21

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/sagornas-troll/

Liötbjärs naturliga isfall bjuder ständigt på trevliga upplevelser. Ibland så tror man att t o m Bauer besökt fallen och målat i sina härliga
färger. Här ett par istroll, ett stort och ett litet, i bauerska nyanser.

Det stora och det lilla
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For förbi...

av Leif Bength. 2022-02-22

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/for-forbi/

Det blev ett besök med Mora Fotoklubb till Skatungbyn och isfallen som en lokal konstnär skapat i ett gammalt litet kalkbrott. En trevlig
kväll med en modell, marschaller, strålkastare och ibland långa slutartider...

...och draken for förbi...
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Drakjägaren...

av Leif Bength. 2022-02-23

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/drakjagerskan/

Draken for förbi och nu väntar isfallets drakjägare spänt med glödgad pil på att den eldsprutande draken skall komma åter i kvällningen...

Drakjägaren

Modell: Anna Stais, Mora
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Ingången...

av Leif Bength. 2022-02-23

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/ingangen/

Isfallet i Skatungbyn i mörker, några marschaller och en lagom lång exponeringstid skapade denna ingång i fasornas eld under
tisdagskvällens event i Mora Fotoklubbs regi.

Skärseldens fasor
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Grotesco doloroso

av Leif Bength. 2022-02-24

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/grotesco-doloroso/

Det av människan skapade isfallet i Skatungbyn bjuder, liksom de naturliga i Liötbjär, på många intressanta och spännande upplevelser för
fantasin att botanisera i. Speciellt om man ger sig tid att se alla detaljer som finns i de i övrigt sköna fallen betraktade på avstånd - bilder som
f ö redan är tagna av många andra besökare. Bjuder istället på ett par närgångna bilder tagna vid isfallet i Skatungbyn på en utflykt,
arrangerad av Mora Fotoklubb, under tisdagskvällens mörker med marschaller och en strålkastare för ljuseffekter.

Grotesco
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Via dolorosa/Smärtans väg
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Myser

av Leif Bength. 2022-02-28

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/02/myser/

Ett vackert litet troll som sitter i fönstret och myser i det varma skenet från ett tänt ljus. En bild från förra veckans fototräff vid isfallet i
Skatungbyn...

Mystrollet
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