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En fotofri semester

av Leif Bength. 2022-03-24

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/en-fotofri-semester/

Hemma igen efter drygt tre veckor i Dalarnas och Härjedalens sköna vildmarker och fjällvärld. En skön fotofri semester tillsammans med
goda vänner och många långa snöskoterutflykter med endast mobiltelefonens kamera med i packningen. Här en bild från mitten av februari
som jag framkallade idag. Känns inspirerande att åter ta fram de tyngre kamerorna och börja leka med framkallningar i C1P igen :-)

En fasantupp
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Myser i värmen...

av Leif Bength. 2022-03-28

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/myser-i-varmen/

Hälsade på hos isfallens invånare i Liötbjär idag för att se hur de hade det i vinterns värme. Här en som myser i värmen...

Myser i värmen....
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Liötbjärs isfall

av Leif Bength. 2022-03-29

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/liotbjars-isfall-2/

Några dokumentära bilder på en liten del av Liötbjärs isfall 2022-03-28. Isfallen som jag besöker flera gånger varje vinter för att söka
spännande detaljer....

Liötbjärs isfall
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I ett öga...

av Leif Bength. 2022-03-29

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/i-ett-oga/

Som sagt, det finns många spännande detaljer att hitta i Liötbjärs isfall. Här ett istroll med ett bergtroll i ett öga, eller är det kanske
betraktarens spegelbild?...

I ett öga...
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Ishäng...

av Leif Bength. 2022-03-30

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/ishang/

Det finns gott om "hängiga" väsen i isfallen på vårarna. Här kanske ett älgväsen som hänger med huvudet bakom en israka...

Hängig...
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Tittar ut...

av Leif Bength. 2022-03-31

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/tittar-ut/

Det våras för bergstrollen i Liötbjär samtidigt som istrollen får dra sig tillbaka och översomra till nästa vinter. Tråkigt för de isiga och även
för mig som fotograf eftersom de bergiga är lite skyggare och svårare att få fast på bild. De bergiga verkar dock vara nyfikna på omvärlden
på senvintern som detta som lite nyvaket tittar ut genom sitt fönster i ett av isfallen.

Tittar ut...
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Snorbroms...

av Leif Bength. 2022-03-31

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/03/snorbroms/

Det finns massor med kul detaljer att fotografera i Liötbjär. Här en aningen överbelastad snorbroms eller är det bara en lite större gran som
håller på att tina fram ur isfallet...

Snorbroms...
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Njuter vid granen…

av Leif Bength. 2022-04-01

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/njuter-vid-granen/

Ett isklätt bergstroll, med sin finaste isvargmössa på skallen, sitter och njuter vid granen en novemberdag för några år sen... Eller är det
isvargen med sin nos och grånande käft som sitter där och njuter under fällen, bekvämt bakåtlutad i bästa fåtöljen….

Njuter vid granen
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Det glada...

av Leif Bength. 2022-04-02

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/det-glada/

Det ser ut som det glada istrollet önskar alla en fortsatt trevlig helg och kanske ett lite mindre glatt bergstroll som sparkar kring i isgruset
framför...

Det glada
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Välkommen in...

av Leif Bength. 2022-04-02

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/valkommen-in/

Gick omkring i kvällens mjukt varma sken och tittade på alla trevliga istroll i Liötbjärs mäktiga isfall då jag hörde in kvinnlig röst mjukt
viska "Välkommen in". Tittade mig omkring för att se varifrån rösten kom. Hörde samma fina ord igen och fick syn på ett vackert rå som
från sin grotta åter bjöd mig välkommen in....

Välkommen in...
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Underbara Liötbjär..

av Leif Bength. 2022-04-02

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/underbara-liotbjar/

Besöker man Liötbjärs vidsträkta isfall intill Rotälven i Ålvdalen blir man aldrig besviken. Vid rätta omständigheter bjuder isfallen nedför
berget på massor av motiv att spåna loss bland och leka med i Capture One Pro, som är programmet jag använder. Här en bild som jag tog
vid ett besök för några år sen liksom mina senaste postningar på här på min hemsida. Oftast så gör jag inte så mycket med bilderna vid
framkallningen men just denna blev lite speciell. Konverterad till svartvit och med hjälp av några redigeringslager kom jag fram till denna
bild. Lite ekivok kanske då den kan tolkas som en kär kvinna redo för en erotisk träff eller är det bara svärmor som är på hugget?.. Jag har
massor av bilder från detta unika besök :-)

Med stjärten i luften
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Grankvisten

av Leif Bength. 2022-04-04

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/grankvisten/

En liten grankvist med massor av hängande ispelare som stöd i livet. Fantastiskt hur vacker vår natur är!..

Grankvisten
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Den blå elefantgrottan

av Leif Bength. 2022-04-05

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/den-bla-elefantgrottan/

Jag har under första dagarna i april gått igenom några bilder som jag tog under december 2013 vid Liötbjärs isfall. Blev lite förvånad av
mängden bilder som jag hittade i mappen, både tidigare framkallade och helt oframkallade rå-filer. Här en bild på den blå elefantgrottan som
är en av de tidigare oframkallade som jag putsat upp lite och lagt på en blå ton. Det kommer säkert mera från samma tillfälle....

Elefenten i den blå grottan

Edit 6 april 2022: Bild utbytt
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Hem ljuva hem...

av Leif Bength. 2022-04-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/hem-ljuva-hem/

Ett litet vackert hem för en familj istroll i Liötbjär att vistas i under vintermånaderna från december tom april...

Hem ljuva hem

OBS! Dörren är naturlig.
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Under isen...

av Leif Bength. 2022-04-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/under-isen/

Det finns mycket att se och fotografera i Liötbjär. Här en gran som stor stadigt med en kraftig överrock av is som ser ut som ett glatt istroll....

Under isen...
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Långlock...

av Leif Bength. 2022-04-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/langlock/

Det finns många spännande och sagolika istroll i Liötbjärs många isfall. Här t ex den vackert guldlockiga Långlock...

Långlock
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Jagas eller räddas...

av Leif Bength. 2022-04-07

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/jagas-eller-raddas/

Kan istroll vara snälla och rädda ett djur i knipa? Det ser faktiskt lite så ut på bilden där ett istroll hänger ner i klippbranten för att rädda en
ishjort som ramlat ner och fastnat på en klipphylla... eller är det bara bytet?..

Jagas eller räddas
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Isbjörn

av Leif Bength. 2022-04-09

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/isbjorn/

Senast jag var upp till Liötbjär hittade jag även en isbjörn i full fart över klipporna.Kanske i jakt på något ätbart...

Isbjörn
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Det våras...

av Leif Bength. 2022-04-10

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/det-varas/

Efter några dagar med aprilväder med snö och blåst verkar nu våren vara på gång och sångsvanarna börjar samlas på åkrarna i väntan på
isfria på sjöar och tjärnar på häckningsmarkerna längre norrut. Här ett par bilder från Hansjö/Orsa idag.

Sångsvanar
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Sångsvan
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Tranan

av Leif Bength. 2022-04-11

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/tranan/

Det blev även ett besök till Lindänget vid Orsasjö igår söndag och väl där promenerade den här tranan förbi framför kameran...

Tranan
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Skimrande guld...

av Leif Bength. 2022-04-12

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/skimrande-guld/

Ett par sångsvanar som är på väg upp på vingarna vid vårbetena i Hansjö i söndags...

Skimrande guld
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Väntan...

av Leif Bength. 2022-04-14

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/vantan/

Ett par tranor som står i ett litet bäckdrag i Orsasjön i väntan på isfria myrar på storskogarna norröver...

Väntande tranor...
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Mor och dotter...

av Leif Bength. 2022-04-16

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/mor-och-dotter/

Det blev en sväng runt på bygda idag på förmiddagen för att spana efter vårens framfart. Hittade sju rådjur och sju tranor på en åker mellan
Bäck och Heden men inga sju blommor än. Här en get som poserar villigt tillsammans med sitt kid, som snart bli ett år gammalt. I getens
mage ligger säkert ett nytt kid och väntar på förlösning.

Mor och dotter
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Luftar vingarna...

av Leif Bength. 2022-04-17

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/luftar-vingarna/

Ett par av alla de tranor som jag såg mellan Bäck och Heden igår förmiddag. Här lyckades jag få den ena när den passar på att få lite luft
under vingarna...

Luftar vingarna
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En tofsvipa

av Leif Bength. 2022-04-18

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/en-tofsvipa/

Årets första tofsvipa, för egen del, promenerade ensam omkring på åkrarna vid Lindänget intill Orsasjön igår i solens sken...

En tofsvipa
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En flock andar...

av Leif Bength. 2022-04-18

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/en-flock-andar/

Några "andar"som drar runt i skyn vid Lindänget. En framkallning som började som en vanlig svartvit och fortsatte med inverterad kurva och
höjd kontrast...

En flock andar
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Kyrkan i motljus

av Leif Bength. 2022-04-20

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/kyrkan-i-motljus/

Den fina solnedgången igår skapade en fin kvällsglans runt Våmhus kyrka kring halv tio på kvällen. Här ett par bilder där den andra är tagen
lite senare och lite närmare samt i en västligare vinkel. Vintertidens strålkastarbelysning har också släckts men belysningen i tornet är
fortfarande tänd.

Våmhus kyrka
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En mosippa från förr

av Leif Bength. 2022-04-26

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/en-mosippa-fran-forr/

På grund av en hel del vårpyssel med husbil och en ny dator mm har det inte blivit så mycket fotograferat denna vår. Här istället en
nyframkallad 15 år gammal  mosippa från 28 april 2007 som jag hittade bland gömmorna i en hårddisk efter att jag fixat igång min nya
bärbara dator, installerat alla program samt profilerat skärmarna mm för att få allt att fungera som tidigare. Riktigt kul med nya och snabbare
prylar med ny teknik som t ex  OLED-skärmen på laptoppen.

Mosippa/Tiölåtuppa
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Någonstans i Våmhus

av Leif Bength. 2022-04-28

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/nagonstans-i-vamhus/

Den här byggnaden någonstans  i Våmhus har varit väldigt populär bland ungdomar för ca 20-30 år sen då klotter var konst, reggaey-
musiken (Bob Marley) var populär och rap-musiken (2PAC) började ta fart. Båda dessa artister lämnade dock scenen 1981 resp 1991.
Konstnärerna som skapat klottret minns nog än skulle jag tro...

Lämnat scenen
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Geten och bocken

av Leif Bength. 2022-04-29

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/geten-och-bocken/

Uppe före solen i morse för att ut och leta lite vilt på skogarna. Tyvärr bara en tjäderhöna och en knipa på skogarna men på åkrarna på Heden
fanns några tranor och ett tiotal rådjur...

Geten och bocken
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Ett par mosippor

av Leif Bength. 2022-04-29

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/ett-par-mosippor/

Det blev en sväng in till Mora idag så jag passade på att titta till mosipporna i sandbacken längs vägen...

Tiölåtuppa/Mosippa
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Tiölåtuppa/Mosippa
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Tofsvipor mm

av Leif Bength. 2022-04-30

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2022/04/tofsvipor-mm/

Besökte Lindänget i Orsa en sväng idag på hemväg från Mora. Inte så många spånnande fåglar där än. Mest bara fiskmåsar och några
fladderlappar...

Tofsvipa/Fladderlapp
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Das tronen

.

.
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Tofsvipa/Fladderlapp
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