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Julgransljus

av Leif Bength. 2022-01-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/julgransljus/

Snart är det Tjugondag Knut och granen ska ut. Den här bilden tog jag Tjugondag Knut 2009 där den stod ljusprydd, grön och grann i
Liötbjär och verkade ta dagen med ro...

Julgransljus
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Alltid vacker...

av Leif Bength. 2022-01-10

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/alltid-vacker/

Våmhus kyrka är alltid vacker där den står. Här en nattbild från 9 jan 2022 framkallad som HDR i C1 Pro.

Våmhus kyrka

Våmhus kyrka (En mjukare variant)
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Guldskimmer över sjön

av Leif Bength. 2022-01-11

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/guldskimmer-over-sjon/

Vid soluppgången idag spred sig ett mycket vackert och skönt guldskimmer över Orsasjön. En björk på stranden, holmarna Gambälovdä och
Buskolmin i sjön och Vattnäs på andra sidan.

Guldskimmer över sjön
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Kaos i guld

av Leif Bength. 2022-01-13

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/kaos-i-guld/

Det blev en lekfull sväng med kameran i natt och jag lyckades få fick lite trevligt kaos med mig hem...

Kaos
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Ödmjuka...

av Leif Bength. 2022-01-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/odmjuka/

På toppen av Munkhäden stod tallarna ödmjuka i solnedgången på Luciadagen 2008...

Ödmjuka tallar
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Skalauslykta...

av Leif Bength. 2022-01-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/skalauslykta/

En dagsfärsk framkallning av ett foto taget en kall men skön vinterkväll vid Geddtjenn 1 feb 2008...

--Skalauslykta
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Den glade skidåkaren

av Leif Bength. 2022-01-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/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 :-)

Den glada skidåkaren
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Det kameran ser...

av Leif Bength. 2022-01-15

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/det-kameran-ser/

Jag var ute i natten i går för att fotografera i månens sken utan att få till nåt speciellt bra. Testade en gång vid kyrkan innan jag fortsatte upp
mot Åik/Hykieberg och tog några bilder med olika exponeringar för att slå ihop till en HDR-bild i datorn. Väl hemma kom larmet om
norrsken. Gick ut och kollade och visst fanns det lite aningar om lite grönt i nattskyn men struntade i det då vi i tid ligger mitt mellan två
norrskenstoppar, som varierar i elvaårsintervaller. Framkallade bilderna från Åik och såg att det fanns lite grönt att jobba med så jag gjorde
en "norrskensframkallning" av en HDR-bild. Kameran ser mer... :-)

Norrsken över Åik 22.25
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En timme före…

av Leif Bength. 2022-01-19

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/en-timme-fore/

Det blev en sväng upp till Näsberg i morse för att kolla utsikt och soluppgång. Här en bild på härligheten jag såg ca en timme före
soluppgången.

Utsikt från Näsberg
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Ett isigt fall...

av Leif Bength. 2022-01-23

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/ett-isigt-fall/

I Rädån vid Rädbjörka fanns ett vackert litet fall då "Kvarndammen" var någorlunda intakt. En bild från 22 nov 2015...

Isigt fall
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Över vidsträckt myr...

av Leif Bength. 2022-01-26

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/over-vidstrackt-myr/

En vacker februarikväll vid Anjosvarden för några år sen låg dimmorna mjuka och sköna över den vidsträckta myren med dess stolta
snöklädda träd...

Dimma över vidsträckt myr
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Midnatt i Oban

av Leif Bength. 2022-01-31

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/01/midnatt-i-oban/

Innan covid slog till var vi ett gäng som reste ut till trevliga städer i Europa. I början av april 2010 blev det ett besök i Skottland under några
trevliga dagar. Vår huvudort under den resan var Oban på Skottlands västkust. En mycket trevlig liten stad med eget wiskeydestilleri och en
massa trevliga ölpubar att besöka under kvällarna för en "Kilt lifter" eller "Skelpt lug", bryggt av Oban Bay Brewery. Oban Bay heter även
den trevliga fiskehamnen och på pubarna satt det ofta sjöman att prata med även om deras tungomål ofta var helt obegripligt.

Vid bardisken
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Kilt lifter - Skelpt lug
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