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Generelt indtryk 

 

   

 

 

Asahi Takumar objektiver er for mig efterhånden gået hen og blevet lidt af en udfordring. En udfordring, 

fordi jeg har så svært ved at lade være med at købe dem, når jeg ser et objektiv til en rimelig penge. Og 

nogle gange er udfordringen så stor, at jeg simpelthen hverken tænker mig om – eller får læst det, der står i 

salgsannoncerne.  

 

Sådan er historien om, hvorfor jeg pludselig købte mig et Asahi Takumar 55mm f/2. På eBay havde så jeg 

annoncen med overskriften: ”Asahi Takumar 55mm f1:2” og det fik jeg læst som: ”Asahi Takumar 55mm 

f1.2” – altså noget helt andet end det, som der virkelig stod (og der eksisterer desuden slet ikke et Takumar 

55mm f/1,2). Men jeg slog til på køb-nu-prisen, for tilbuddet var bare for godt – og prisen var, hvis min 

fejllæsning ikke havde været en fejl, latterlig lav. Men jeg havde læst forkert. Men selvom det var en fejl, så 

var der selvfølgelig ikke sket nogen skade. For det er jo et Asahi Super Takumar…… 

 

Asahi Super Takumar 55mm, f/2 er et meget lækkert og kompakt objektiv. Det har en lang årrække bag sig 

(første udgave er fra 1958; ”min” version blev indledt i 1965), men byggekvaliteten sikrer, at objektivet kan 

holde længe – og hvis der bare er taget nogenlunde godt om objektivet. Førstehåndsindtrykket er præget 

af ord som: kvalitet, solidt, blød fokusgang m.fl. Det er metal og glas – og det virker meget tillidsvækkende. 

Det er, med andre ord, et objektiv, der i bedste forstand lever op til de erfaringer, jeg allerede har med 

Takumar.  
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Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 – eneste forskel er, at f/2’eren er fysisk begrænset 

imod at åbne blænden til 1,8. 

 

Objektivet har filterdiameter på 49mm (altså et tyndt objektiv) og det kan derfor dele modlysblænder med 

mange andre objektiver. Det kan være en fordel. Objektiver vejer 215gr. og med adaptorring rager det 

mellem 46 og 56 mm frem foran kameraet. Det er altså et vældig handy objektiv. Nærgrænsen er omkring 

45 cm.  

 

Fokuseringringen går med en følelse af ”oliedæmpet”. Der er en lille modstand i gangen, og det er ikke kun 

mit eksemplar, har jeg kunnet læse mig frem til; det gælder mere generelt.  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 næsten 270 grader. Det er meget.  Fokus mellem de 45 cm og 1 

meter fylder ca. 180 grader. Det er derfor let at finde fokus på de korte afstande og det er heller ikke svært 

på de lange afstande. Fokusringen er i metal. Så det kan være glat (og er koldt); men grebet er sikkert 

takket være de store riflede fordybninger (bølger).    

 

Blænderingen er smal, men har også fine fordybninger og dens gang er let og præcis. 

 

Det er et M42-objektiv. dvs. Fatningen er et gevind og du skal derfor have en adaptorring til dit kameras 

fatning; men på eBay er der masser af 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 en lille blænde, for søgeren bliver mørkere og mørkere, jo mindre blænde, man 

vælger.  

 

Lysfølsomheden er rigtig god. Blænden går fra f/2 til f/16. Objektivet har en omskifter mellem manuel 

blænde og automatisk blænde. Stiller man omskifteren til automatisk, så frakobles blænde-ringen på 

objektivet. Objektivet har seks lameller.  

 

Teknik 

Min udgave af objektivet er hverken den ældste eller den yngste version af objektivet. Mit objektiv er  

produceret mellem 1965 og 1974.  

 

 
 

Indmaden ser sådan ud: 
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Pris 

Asahi Takumar objektiver kan findes på eBay og i stort antal. Der er altid nok at vælge imellem og priserne 

på objektiverne er også meget varieret: De går fra få pund til flere hundrede – alt afhængig af model og 

stand.  

 

Pt svinger køb-nu priserne på den engelske eBay mellem £19 og £39,95. Men der kan findes billigere 

objektiver, hvis man venter på nogle af auktionerne uden køb-nu pris. Det er bestemt ikke kostbart for et 

objektiv med de evner, som 55mm’eren har.  

 

Mit eksemplar har ikke mange brugstegn. Linserne er perfekte og rene og lamellerne er rene og tørre. 

Eneste bemærkninger er dels et lille tryk på ringen, hvor modlysblænden skrues på – og det er end ikke så 

stort, at modlysblænden ikke kan komme på, dels lidt malingafslag.  

 

 

Billederne 

Den første lille serie billeder er alle taget med f/4 og 

skal vise lidt af objektivets formåen på hhv. den korte 

bane og bokehen. Afstanden fra objektivet og til 

fokus i øverste billede til venstre er omkring 50 cm; 

afstanden fra objektivet til fokus i øverste højre 

billede er omkring 1 meter og afstanden fra 

objektivet til fokus (lampen til venstre) i billedet til 

venstre er omkring 3 meter.  

 

I mine øjne er det fine resultater. Skarpe billeder og 

billeder med et blødt og rolig bokehforløb.  
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Herover og herunder igen med kort afstand til fokuspunktet – og denne gang ydermere med udfordringen, 

at der er fokuseret manuelt ved brug af liveview og LCD-skærmen, der var slået ud. Kameraet er blot en 

fingersbredde over jorden. Blænden er f/5,6.  

 

 
 

(beklager det næsten udbrændte i kronbladet. Det kan objektivet ikke lastes for – kun jeg)  
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Pigtråd er altid spændende at fotografere, syntes jeg. Det kræver nemlig, at fokus og blændevalg er præcist 

– for pig-knuden, der er i fokus, skal være skarp og det gælder for hele knuden, syntes jeg. Ovenfor er to 

eksempler på ca. halvanden meters afstand og med f/5,6. 

 

 

 
 

Igen med f/5,6 og med omkring to meter mellem objektiv og fokus: Vinduet med det smadrede glas. I mine 

øjne en fin gengivelse med et dejligt præcist lysoptag lige fra det næsten udbrændte i rammen omkring 

vinduet til brædderne inde i det lille kolonihavehus.  
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Her til venstre ses det typiske ”himlen 

brændte ud, fordi jeg ville have 

detaljerne i skyggerne med”. Der er 

fotograferet med f/5,6.  

 

Det centrale er selvfølgelig 

helhedsindtrykket af detaljerne og 

håndteringen af det, der ikke er 

udbrændt.  

 

 

 

 

 

 

Og for illustrationens skyld: Herunder et håndholdt HDR på frem billeder med et EV-trin imellem. F/5,6: 

 

 
 

Himlen har farve, skyggeområderne har detaljer.  
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Også brandposten gengives rent og 

præcist med f/4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajtænderne og asfalten håndteres også 

godt – og her er der ellers kraftige 

forskelle på reflekterende lys: Hajtænder 

er jo noget selvlysende i det – og asfalten 

er jo temmelig mørk. Også her er der  

brugt f/4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også er motiv, som rummer meget mørkt – selvom der er direkte sol – klares godt. F/5,6 og det forbrændte 

træ fra kolonihavehuset håndteres i fin stil.  
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Skarphed 

Skarphed er bare altid interessant, når det handler om objektiver. I mine øjne skal objektiver være skarpe; 

for jeg vil have muligheden for at tage skarpe billeder. I de tilfælde, hvor jeg har brug for noget uskarphed, 

så foretrækker jeg enten at klare det med blænderegulering (for bokeh) eller i efterbehandlingen, hvor det 

områder, der skal være uskarpe kan maskes ind og derefter tilføres lidt ”blur”. 

 

Jeg har derfor gennemført en lille test af skarpheden, hvor min opstilling er lidt mini-tommestok, en æske 

tændstikker og nogle blomster. På omkring halvanden meters afstand tager jeg så et billede af motivet med 

hvert af objektivets blændetrinsmarkering. Asahi Super Takumar  55mm f/2 har markeringerne: 2 – 2,8 – 4 

– 5,6 – 8 – 11 – 16.  

 

Herunder ses et eksempel (resized og med lidt tilført skarphed) på sådan et billede. Jeg har markeret hvor 

meget (eller rettere: hvor lidt) af billedet, jeg bruger til testen. det røde røde viser, hvor meget af billedet, 

mit 1000x200 pixels crop fylder.  

 

 

 
 

 

På næste side kan testens resultat ses: 
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I mine øjne ser objektivet ud til at være knivskarpt fra f/4 til og med f/11. Jeg syntes ikke, at f/2 og f/2,8 

giver resultater, der kan kaldes knivskarpe. F/2,8 er måske nok acceptabelt, men ikke knivskarpt. F/2 er en 

del uldent, syntes jeg.  

 

Men husk på, at vi her er på 100% crop.  

 

 

Mere skarphed 

Men skarphed er ikke kun skarpheden i et 100% crop på ganske kort afstand mellem objektiv og 

fokuspunkt. Skarphed er også hvordan objektivet håndterer et længere afstand mellem objektiv og 

fokuspunkt.  

 

Herunder et eksempel på skarpheden på en afstand på ca. 40 meter.  

 

Billedet er af min altan (skal snart have noget i 

kasserne). Det røde felt viser, hvor meget et 1000 x 

750 pixels crop fylder ud af det samlede billede. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Croppet på 1000 x 750 

pixels. Selvom der er 

omkring 40 meter fra 

objektivet til 

fokuspunktet, syntes 

jeg, at det ser ganske 

fint ud – husk på, at 

dette er et 

normalobjektiv og ikke 

et teleobjektiv. 
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Bokeh 

Ligesom skarphed er vigtig, så er bokeh det også. Herunder en illustration af objektivets bokeh.  

 

Til venstre ses et 

bokehforløb med f/4. I mine 

øjne et roligt og jævnt 

forløb, hvor linierne og 

detaljer til stadighed bliver 

mere og mere utydelige.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og for sjovs skyld det samme 

motiv, her i HDR samlet på 

fem billeder med et EV-trin 

imellem.  

 

Læg mærke til, at billedet 

ikke bare vinder i 

farvegengivelsen, men også i 

detaljegraden i såvel højlyset 

(himlens refleksion i vinduet) 

og i skyggerne (mursten og 

træ i venstre top-hjørne).  

 

Bemærk desuden, at snavset 

på vinduet er blevet 

fremhævet væsentligt.  
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Og på tæt hold, nærgrænsen på 45 cm, med f/4. Min franske estragon er på vej. Det er forår. Bunden er 

ikke en smart vignet, men simpelthen altankassens kant, der er blurret i forbokeh.  

 

 

Samlet 

Jeg syntes, at der er noget særligt ved at bruge de gamle, manuelle objektiver. Jeg er med på, at deres 

kvalitet sjældent når op på de moderne objektiver, men de gamle har nu alligevel noget over sig – noget i 

farverne, noget i kontrasten og, nogle gange, noget helt særligt i bokeh. Jeg syntes, at objektivet indfrier 

mine forventninger.  

 

Asahi Takumar 55mm f/2 er lækkert at bruge, det giver et smil på læberne. Skarphed, bokeh og farver er i 

orden. Men det trækker ned, at skarpheden først rigtig kommer i hus ved f/4.  

 

Selv uden at tage hensyn til prisen, synes jeg, at det er et meget lækkert objektiv. Når prisen inddrages, så 

bliver det endnu mere tiltrækkende.  

 

Karakter ud af fem: 3,5 


