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Generelt indtryk 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jupiter 11A er på 135mm og med f/4. Jeg starter med 

noget, som jeg normalt aldrig starter med: En indrømmelse. 

Objektivet er ikke kønt og det er næsten lige så langt fra at 

være charmerende, som det kan komme. Det er bygget 

med den praktiske hånd i sving – og designerhånden dybt 

begravet i lommen. Men man skal jo ikke skue hunden på 

hårene. 

 

Hvad byggekvaliteten mangler i skønhed har den til gengæld, føles det som om, til fulde i holdbarhed. det 

føles som om, at man uden problemer kan bruge objektiver som løftestang, når en jerndør skal vippes af 

hængslerne – tankerne ledes hen på den gedigne, russiske våbenindustri med kampvognene i spidsen: 

Metal (stål?) og glas (panser?). Men alligevel vejer det ikke meget mere end mine øvrige 135mm’ere.  

 

Jupiter 11A vejer lige omkring 350 gr. Monteret på kameraet stikker det mellem 9,5 cm. og 12 cm. ud – 

med modlysblænden er det mellem 15,5 cm. og 18 cm. Nærhedsgrænsen ligger lige under 1 meter.  

 

Blænderingen er uden faste trin – overgangen mellem de forskellige blændeværdier er glidende. Det skal 

man lige vænne sig til. Fokusringen er en lille smule stram. Dvs. ikke den bløde, glidende fornemmelse fra fx 

Takumar 135mm, men lidt mere spændt.  Fokusringen er i metal. Så det kan være glat (og er koldt); men 

grebet er sikkert takket være de store riflede fordybninger (bølger).    

 

Når der stilles fokus, er der omdrejning på næsten 360 grader. Det er meget. Fokus mellem 1 meter og 2 

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

svært på de lange afstande. Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-

filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.  

 

Det er et M42-objektiv. dvs. Fatningen er et gevind og du skal derfor have en konverterring 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 konverterring 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.  
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Lysfølsomheden er ikke så god. Blænden går fra f/4 til f/22. Ringen til blænde er tynd, men den er let at 

betjene, da den er udstyret med riller. Objektivet har 12 lameller. Og lamellerne er slebet runde, så 

åbningen, når der blænde ned, er helt glat rund.  

 

 

Teknik 

I en kort oversigt: 

 

Focal min (mm) Focal max (mm) Focus min(cm)  
135 135 100  

Aperture max Aperture min  Barrel Lenght (mm) 
4 22 83 

Elements  Body mount Weight (g) 
4 in 3 groups M42  350 

Filter size (mm) Push on diameter(mm) Angular field  
 40 62  18 

 

 

Pris 

Objektivet er gammelt; men byggekvalitet især og almindelig god omgang med objektivet også, har givet 

mig et pænt eksemplar uden alvorlige fejl. Det værste er nok lidt afslag i malingen. Linserne er i hvert fald 

meget rene og lamellerne er tørre.  

 

Jeg fandt det på eBay og det kom til at koste EUR 39,99 plus transport. Det er ikke dyrt, men alligevel slet 

ikke billigt i forhold til andre af mine køb. Men jeg brokker mig ikke.  Det er bestemt mere værd end prisen 

(og jeg ved, at dets storebror: 37A – også 135mm – og er dets pris værd; for det sælges også på eBay til en 

overkommelig pris og mange mener, at 37A faktisk er bedre end 11A). Jeg har fået fingrene i et 37A, men 

ikke testet det ordentligt endnu.  

 

Billederne 

Alle billeder er taget med Olympus E-520: 

 

De tre første billeder skal vise noget om skarphed og bokeh. Der er skudt på omkring fem meters afstand 

med blænde 5,6. Billede til venstre er resized, det røde felt viser, hvor meget 100%-croppet fylder. Billedet 

til højre er 100%-croppet: 
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Ikke er meget tøndeeffekt at komme efter (f/5,6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokeh ud over murstenene(f/8):    

 
 

Og pærerne på Dyrehavsbakken (f/5,6): 
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Bokeh omkring grenene, f/5,6:  Altanlampe, f/5,6: 

   
 

De fire næste billeder er taget på Dyrehavsbakken med f/5,6: 
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Og vi slutter af med tre billeder fra Dyrehaven (f/5,6): 

 
 

   
 

 

Samlet 

Jeg syntes, at Jupiter 11A indfrier mine forventninger. Det har en rigtig god skarphed og det har en flot, 

blød og afrundet bokeh. Det er sjovt at arbejde med - og mange mennesker med interesse for foto får 

laaange øjne, når de ser 11A’eren komme frem. Det er også sjovt.  Farvegengivelsen er bestemt også i 

orden.  

 

Karakter ud af fem: 3,5 

(med en lille pil opad) 


