
Hva er bokeh?  
(Japansk for “uskarp”) Bokeh er en fotografisk betegnelse som refererer til 
områder som er ute av fokus, i et bilde produsert ved hjelp av et fotokamera. 
Begrenset dybdeskarphet benyttes som et fotografisk virkemiddel ved at 
man for eksempel gjør bakgrunnen (og/eller forgrunnen) i et fotografi uskarp 
for å framheve hovedmotivet. Bokeh karakteriserer hvor visuelt tiltalende de 
uskarpe partiene er. Hvordan kameraet håndterer de lyssterke punktene i 
disse områdene av størst betydning. Det er å foretrekke at lyse punkter danner 
sirkulære bokeh-felter (ikke f.eks. femkantete). Kameraer med høyt antall lameller i 
blenderåpningen gir gjerne bedre forutsetninger for dette. 
Kilde: Wikipedia

Hvordan få det til?
Oppskriften blir altså noe slikt som dette: En lyskilde eller annet nydelig lys i 
bakgrunnen, største blender tilgjengelig gjerne f.1.8 til rundt f.4. Har du ikke et 
såpass lyssterkt objektiv kan effekten lettere skapes med et teleobjektiv med god 
avstand til lyset i bakgrunnen som du ønsker å gi bokeh-magi

For å illustrere “før og etter” kan du se bildet under. Her har jeg fotografert fra en 
taxi utenfor Chinatown i Mexico City. På bildet til venstre har jeg fokusert “vanlig”, 
mens til høyre kan man vel si at ingenting egentlig er i fokus. Voila! Bokeh! Begge 
bildene er fotografert med største blender f.1.8 på objektivet jeg brukte.

Bokeh



Dette er såre enkelt hvis du ser bort i fra den lange reisen fra Norge til Paris og 
Mexico. Det er selvsagt mulig å oppnå samme effekten i din egen lille stue, ute i 
trafikken i skumringslys/natt, i skogen der lyset bryter med trærne eller annet. For 
å avansere det hele er det jo flott å kombinere noe skarp med uskarpt.
Kilde: http://wendelfoto.no/bokeh-fototips/

Når man jo først kan knekt (knukket?) bokeh-koden. Kan man jo leke seg med 
effekten og aldri mer føle behovet for å fotografere på mindre blender enn f/2.8.



https://www.flickr.com/search?text=coffee+bokeh









Fra workshop på klubb kvelden 28/1-15
Vi rigget opp litt ledlys, ca 2,5 meter bak en kopp.
Brukte svart stoff bak LED lys for å minske refleksjoner.
Brukte et hvit LED for å lyse opp kopp.
Varierte mellom å bruke sort stoff på bordet for å fjerne refleks og uten for å få fram gjenskinnet.

Tatt med Nikon D7000, 50mm 
fast objektiv og f/1,4 i blender.
Vi testet litt og det var 50mm 
f/1,4 og 85 f/1,8 som ble best.



Erfaring:
Vanskelig å kontrollere lyset, ville ha det 
mørkt i bakgrunn, stort soft stoff 
stykke hjelper
Lurt med flere regulerbare LED lys for å 
lys sette kopp.
Brukte live-view for å få finne fokus, 
først komponere utsnitt i 1:1 så zoome 
inn for å se at kopp var i fokus

Av Svein Hauknes


