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Generelt indtryk 

 

Carl Zeiss Biometar 80mm f/2,8 er et objektiv med pentacon 6 – fatning (eller Kiev 60 –fatning). Dvs det er 

bygget til det såkaldte mellemformat, der bygger på en større sensor end Full Frame (35mm)-systemet. På 

et mellemformats kamera måler sensoren 44 x 33mm i dag, men dengang objektivet blev til var størrelsen 

56 x 41,5mm. På et Full Frame måler sensoren 36 x 24mm. Mit Olympus E-30’s sensor måler 18 x 13,5mm; 

hvilket er ca. 1/6 af mellemformatets sensor. 

 

  

Det betyder, at man ikke bare kan skrue objektivet 

på de almindelige kameraer – og heller ikke mit 

Olympus E-30. Det er nødvendigt at have en 

adaptorring til dit kameras fatning; men på eBay er 

der masser at vælge imellem og selvom objektivet 

naturligvis er manuelt, kan du takket være en smart 

adaptorring få fokushjælp.  

 

Fokushjælp betyder, at kameraet giver et ”biiip” fra 

sig, når fokus rammes – præcis, som når dit kamera 

normalt har stillet skarpt. Det er en rigtig god hjælp 

især når man arbejder med små blændetal, hvor 

søgeren bliver mørkere og mørkere. 

 

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et ”normal-objekt”, da mellemformat jo 

giver negativ crop i forhold til Full Frame.  

 

Selvom der er tale om et mellemformatsobjektiv, så er Carl Zeiss (CZ) Biometar 80mm f/2,8 ikke et meget 

stort objektiv; men det er altså heller ikke et miniobjektiv. Men på trods af størrelsen vejer objektivet over 

400 gr. Det bruger 58mm filtre og det rager mellem 35 og 45mm frem foran kameraet (plus adaptorring/-

e). Største blænde er f/2,8.  

 

Det er et meget behageligt objektiv at betjene. Byggekvaliteten er helt i top; metal og glas og en følelse af, 

at objektivet kan tåle meget. Der er fin balance i selve objektivet, men monteret på et lille kamerahus 

(f.eks. Olympus E-520) føles kombinationen noget næsetung. Det skyldes ikke blot selve objektivet men 

også, at adaptorringen faktisk er 39mm lang og derfor sender objektivets vægt ud med vægtstangsprincip 

til følge. Selve objektivet har en rigtig god størrelse, så er det let at gribe om. Det føles bare godt.  
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Fokusringen går afdæmpet og glat. Blænderingen ligeså og med gode klik.  

 

Fokusringen har gode dupper og giver derfor et sikkert grebet. Når der stilles fokus, drejer objektivets ende 

ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.  

 

Når der stilles fokus, er der omdrejning på omkring 270 grader. Det er meget og det har både fordele og 

ulemper. Fordelen er bl.a. at drejning af ringen kun flytter fokuspunktet et lille stykke og derved er det 

nogle gange lettere at ramme præcist. Ulempen er, at det kan tage ekstra tid at skulle dreje så langt for at 

flytte fokuspunktet. Fokus mellem 1 meter (nærhedsgrænsen) og 2,2 meter ligger på de første 180 grader, 

så det er let at lægge fokus præcist der, hvor man vil. Men det er nu heller ikke svært i resten af 

fokusområdet.  

 

Blænden går fra f/2,8 til f/22. Ringen til blænde er tynd, men den er let at betjene, da den er udstyret med 

fordybningerne. Objektivet har otte lameller.  

 

 

Teknik 

 
 

 

Husk, at når objektivet sættes foran et cropkamera, så ændres synsvinklen (angle of 

view).  

 

Objektivet indeholder fem linser i fire grupper.  

 

 

 

 

 

 

Pris 

Objektivet har en række år bag sig; men på eBay kan man stadig finde eksemplarer, der er flotte og 

velholdt. Mit er sådant et. Mit ligner et næsten nyt eksemplar. Stort set uden brugstegn. Linserne er rene 

og klare og lamellerne er rene og tørre.  

 

Jeg fandt det på eBay.uk. Priserne på eBay, hvad enten det er .com, UK eller DE varierer faktisk temmelig 

meget. Pt. ligger køb-nu-priserne fra omkring kr. 500 til kr. 1.500; men der er også objektiver på almindelig 

auktion, der ligger på omkring kr. 400 med en dag tilbage. Det betyder, at der er gode muligheder for at 

finde et CZ Biometar 80mm f/2,8 til en rigtig god pris – hvis man vil vente på det rigtige tidspunkt.  
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Billederne 

Lad os først dvæle lidt ved det at bruge mellemformatsobjektiver på et cropkamera: 

 

Lidt om at bruge mellemformatsobjektiver 

Jeg kan ikke bevise det, men jeg har læst nogle overvejelser omkring det at bruge mellemformats objektiver 

på cropkameraer. De siger kort og godt, at et objektiv til mellemformat kaster et billede tilbage på 

sensoren, som er mindst 44 x 33mm. Så stor er sensoren jo. Og hvis man i stedet monterer objektivet på et 

cropkamera, så må det betyde, at den lille sensor kun opfanger de midterste informationer, som objektivet 

sender bagud.  

 

 
 

Ovenstående illustrerer denne tankegang – set fra siden. Objektivet sender et billede tilbage på en sensor. 

Hvis sensoren er mindre end 

billedet, så må det betyde, at 

sensoren kun opfanger de 

miderste informationer.  

 

Her til højre har jeg forsøgt at 

vise, hvordan ovenstående 

teori ser ud på sensorerne. 

Hele billedet svarer til det 

billede, som opfanges af en 

mellemformatssensor.  

 

Det blå felt i midten svarer til, 

hvad sensoren i mit E-30 

fanger af det billede.  

 

Hvis ovenstående er korrekt, 

så betyder det samtidig, at 

der kan være nogle skarphedsfordele ved at montere et mellemformatsobjektiv på et cropkamera.  
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For det gælder for alle objektiver, at skarpheden og evnen til at gengive kontrast er størst i midten af 

billedefeltet og aftager ud imod hjørnerne. Det skarpeste midterfelt kaldes normalt for objektivets ”sweet 

point”: Det lækre område.  

 

Jeg har tidligere lavet en test af det med et andet mellemformatsobjektiv: Pentax –A 645 75mm f/2,8 og 

sammenlignet med Zuiko 14-42mm. Resultatet, som bestemt ikke er videnskabeligt men derimod meget 

lidenskabeligt, pegede på, at mellemformatsobjektiver har mindre tab af skarphed imod hjørnerne, fordi 

cropkameraet ikke udnytter objektivets hjørner.  

 

Alle billeder er taget med Olympus E-30: 

 

Herover fire efterårsmotiver taget med f/5,6. Gode farve, flot skarphed, fin blød og afrundet bokeh. Det er 

det, jeg tænker når jeg ser på billederne. Æblerne står klart og rent – og i mine øjne har billederne en 

luftighed (åbenhed) over sig, som jeg syntes rigtig godt om. Afstanden til fokuspunkterne er mellem 

halvanden meter og tre meter.  

 

Men også på lidt længere afstande ser det ud som om, at CZ biometar 80mm f/2,8 kan spille et musikstykke 

eller to for os: 
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Herover: Et lille udsnit af et stykke Vanløsk skinneforløb – ved Grøndalsparken. F/5,6.  

Til højre: Et lille stykke af Grøndalsparken 

en efterårsdag. Igen med f/5,6.  
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Og med f/4 og et helt helt 

anderledes landskab, giver 

CZ Biometar 80mm f/2,8 syn 

for sagen for, at objektivet 

også kan håndtere de mange 

lyse toner i et snelandskab 

og en større afstand til 

fokuspunktet.  

 

På det nederste billede er  

den markante gren i venstre 

side omkring 30-40 meter 

tættere på kameraet end 

parret, som går hånd-i-hånd-

tur. 
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Med en afstand på ca. 50-60 meter 

mellem kamera og fokuspunkt (uret på 

kirketårnet) og med f/5,6.  

 

Det røde felt viser, hvor meget et 1000 x 

750 pixel crop fylder ud af billedet og 

herunder ses croppet.  

 

I mine øjne er det bestemt et smukt 

resultat med god skarphed og fin 

detaljehåndtering; læg mærke til, at 

stenene bag pudset kan ses.  
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Med 100 meter til fokuspunktet og med 

f/5,6.  

 

Det røde felt viser, hvor meget 1000 x 750 

pixels fylder i billedet.  

 

Herunder ses udsnittet på 1000 x 750 

pixels. I mine øjne er det bestemt et 

resultat, som objektivet og CZ kan være 

(godt) bekendt. Husk på, at 80mm ikke er 

kraftig tele; selvom det på Olympus virker 

som et 160mm på full frame.  

 

Men døm selv: 
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Ovenstående er ligeledes med f/5,6.  

 

Til højre: Den unge svane er fotograferet 

på omkring 10 meters afstand med f/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til højre: Snemanden er fotograferet på 

omkring 8 meters afstand med f/4.  
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Ovenstående portrætter af gorillaen og pingvinen er fotograferet med f/8 og med hjælp af to studioflashes. 

Skarpheden er i orden og det er både farverne og bokeh også.  

 

Til højre: Muren er 

fotograferet på bare fire 

meters afstand – og der er 

ikke noget tøndeeffekt her.  
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Skarphed 

Selvom billeder ikke altid behøver at være 100% skarpe hele vejen igennem, så syntes jeg, at det er en stor 

fordel, når objektiverne tegner meget skarpt. For det er elektronisk bedre at tilføre et billede lidt uskarphed 

end skarphed. Risikoen ved at tilføre skarphed elektronisk er, at billedet let bliver pixelleret at se på.  

 

Derfor må der altid være en test af skarphed – og sådan en kommer her, eller rent faktisk kommer der to: 

 

Første test tager udgangspunkt i nedenstående billede, hvor det røde felt viser, hvor meget der medtages i 

testen: kun et område på 1000 x 200 pixels.  

 

Testen viser, at objektiver tegner skarpt fra f/4 – og indtil og med f/16. Helt åbent, f/2,8, er objektivet ikke 

skarpt og det samme kan roligt siges om f/22.   

 

Men i området mellem f/4 og f/16 tegner objektivet knivskarpt. Detaljerne er tydelige og kontrasten er god.  

 

 Test nummer to tager udgangspunkt i et testark, som jeg har udskrevet og resultatet peger her i helt 

samme retning. Mellem f/4 og f/16 tegner objektivet knivskarpt.  
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Alle billederne på denne 

side er taget med f/4 i 

Frederiksberg Have.  

 

Igen syntes jeg, at objektivet 

viser særdeles gode takter 

med såvel skarphed, farve, 

bokeh og detaljerigdom.  
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Samlet 

Jeg syntes, at der er noget særligt ved at bruge de gamle, manuelle objektiver. De har en sjæl, som nogle 

gange går op i en højere enhed med deres billedkvalitet.  

 

Jeg syntes godt om dette objektiv.  

 

Skarpheden er rigtig god. Fra f/2,8 til f/16 er objektivet knivskarpt.  

Bokehen er flot, blød og afrundet. 

Farverne er flotte og rolige. Kan være en smule varme, men ikke udtalt.  

Jeg har ikke fundet CA på billederne.  

 

Jeg syntes godt om at betjene objektivet – og det er behageligt at arbejde med. Både fokusring og 

blændering går godt og dæmpet. Men selvom objektivet ikke vejer et halvt ton, så ligger vægten alligevel 

langt fremme, da adaptorringen intet vejer og sender objektivet næsten fire cm. fra kamerahuset, det kan 

give en følelse af ”næsetunghed”.  

 

Prismæssigt er der store udsving på eBay. Det er derfor muligt både at gøre en rigtig god handel – og 

komme til at betale meget for objektivet. Alt afhænger af den tålmodighed, man har. Det kan betale sig at 

have tålmodighed – og tålmodigheden belønnes. Objektivet er gode penge værd.  

 

 

Karakter ud af fem: 4 

 

 

 

 

 


