Generelt indtryk

Asahi Takumar 200mm, f/3,5 er et ældre og
særdeles vægtigt objektiv, der har fundet vej til min
lille samling af Asahi objektiver, der foruden
200mm’eren pt. også tæller 35mm (f/3,5), 50mm
(f/1,4), 135mm (f/3,5) og 135mm (f/2,5).
200mm’eren er tung og stor. Vægten er 750 gr.
(plus 100 gr. til tripod-ring)og objektivet bruger
67mm filter. Monteret på kameraet stikker det
mellem 16,2 og 18,2 cm. frem. Lysfølsomheden er
god med en største blænde på f/3,5.
Men både vægten og størrelsen til trods, er det et
meget behageligt objektiv at betjene.
Byggekvaliteten er helt i top; metal og glas og en
følelse af, at objektivet kan tåle ”hvad som helst”.
Der er balance og alt, hvad du skal kunne regulere
går helt okay.
Fokusringen glider – men let groft (slid?),
blænderingen går i klare hak, men lynblænderingen
derimod løber helt fint. Men lad det være sagt
allerede nu: Der er mere kvalitet og bløde bevægelser i alle mine øvrige Asahi Takumar objektiver.
Fokusringen er i metal. Så den kan være glat (og er koldt); men grebet er sikkert takket være de store
riflede fordybninger (bølger) – præcis som det kendes fra de øvrige Takumar objektiver. 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 360 grader. Det er kæmpe meget. Fokus
mellem 2,7 meter og 5 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. Men samtidig med, at det er let, så skal man huske på, at der
faktisk skal drejes ret meget for hver cm. fokuspunktet skal flyttes.
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Blænden går fra f/3,5 til f/22. Ringen til blænde er tynd, men den er let at betjene, da også den er udstyret
med fordybningerne (bølgerne) – og den har en fin gang. Objektivet har massive 19 lameller og de er
rundslebet, så hullet hele tiden er rundt uanset blændevalget. Det er et fantastisk syn at se alle lamellerne
glider ind imellem hinanden – præcist og roligt.
Objektivet har også en lynindstillingsring af blænden. Denne ring er meget tynd (0,5 cm) og ligger lige bag
blænderingen. Denne særlige ring regulerer blænden trinløst inden for maks. f/3,5 og det, som
blænderingen er indstillet til. Denne funktion er tænkt til at hjælpe med fokusering: Hvis man skyder med
f/11, så er søgeren ret så mørk at se igennem – derfor kan man hurtigt og trinløst dreje hjælperingen til
f/3,5 for fokuseringsprocessen. Når der er fokus, så drejes hjælperingen tilbage, så blænden bliver f/11.
Smart. Og en dejlig bekvem måde at afhjælpe fokuseringen på.
Det er et M42-objektiv. dvs. Fatningen er et gevind og du skal derfor have en adapterring 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 adapterring 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.
Nærhedsgrænsen ligger på 2,7 meter.

Teknik
Objektivet er gammelt. Det blev introduceret i 1959 og gik ud af produktion i 1961; der er altså omkring 50
år klistret på bagen af det.
Takumar 200mm f/3,5 har fire linser fordelt på fire grupper; hver linse udgør altså sin egen gruppe.
Sådan er de placeret:

Data for objektivet er:
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Pris
Jeg har ikke set Asahi Takumar 200mm f/3,5 på eBay mange gange, så det er svært at sige noget om, hvad
standardprisen er. Jeg har set nogle stykker der har været udbudt til køb-nu pris mellem 209 og 362 euro
for meget velholdte eksemplarer. Selv har jeg givet betydeligt mindre for mit; men det er jo heller i mint
tilstand. Der er markante brugsspor om end linserne er pæne, uden ridser eller svamp. Lamellerne har lidt
slidmærker, men ser tørre ud.

Billederne
Alle billeder er taget med Olympus E-520:

Duen herudover er fanget på omkring 10 meters afstand med f/4,8. Jeg synes, at skarpheden ser okay ud
og at blænden er meget lækker blød og afrundet. Vejret var i øvrigt, som det kan ses, regn – og der var
ingen sol. Lukkertiderne er derfor lidt høje mellem 1/320 og 1/500 – Husk, at Olympus cropper dobbelt, så i
FF-sammenligning har jeg 400mm og burde derfor ikke komme over 1/400 sek. i lukkertid.
Duen på næste side er taget med 1/200 sek.
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I mine øjne ser det rigtig godt ud.
Og jeg synes, at objektivet
kan levere en blød og
afrundet bokeh. Se bare
Bøgehækken her til højre
med f/5,6. Igen i regnvejr
(det er vel dansk sommer).
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Og skiltet med ”Åbakkevej”
står fint foran en meget
afdæmpet bygning
(omkring 30 meter fra
skiltet), hvor murstenene
og detaljer er synlige
omend uklare. Igen f/5,6.

Tøndeeffekt er der heller
ikke noget at komme efter.
Her med f/5,6. De hvide
streger er nogle som jeg har
lagt ind for nemmere at
kunne se den eventuelle
tøndeeffekt.
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F/5,6 og på omkring 10 meters afstand. Hejren stod inde under grenene fra et træ – og var derfor lidt svær
at få et godt skud af. Men det lykkedes, synes jeg. Skarpheden er i orden og bokehen lægger sig fint over
både for- og baggrund. Samme bemærkninger til de to andre hejre herunder.
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På ca. 15 meters afstand fik jeg denne hejre med
f/5,6. Det røde felt viser, hvor meget 1000 x 750
pixels fylder ud billedet.

Og herunder ses 100% croppet så. Skarpheden er ikke
fantastisk, men den er acceptabel. Kontrasterne
kunne godt være bedre, men til gengæld hæver
bokehen sig endnu en gang – den er bare blød.
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Skarpheden er begyndt at tegne et billede, der siger ”okay” mere end ”god” eller ”pivskarp” – og mine tests
for skarphed synes at bekræfte denne tendens. Jeg har lavet to tests, den ene på objektivets
nærhedsgrænse – 2,7 meter og den anden på 3,5 meter. Bare for at sikre mig, at nærhedsgrænsen ikke var
et problem, der skulle tages særlig hensyn til. Opstillingerne og de anvendte crops ser sådan ud:

Ovenstående tests understreger det, som jeg begyndte at kunne se i billederne. Objektiver er ikke skarpt
ved store blændeåbninger. Først omkring f/5,6 er 100% croppene skarpe. Uskarpheden er udtalt mellem
f/3,5 og f/5,6, mens skarpheden er rigtig god op til f/16. f/22 bliver en smule ulden i kanterne. På næste
side er endnu en test hvor afstanden er omkring 10-12 meter:
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Ude på en længere afstand, her til højre er der
omkring 100 meter til skorstenen og mobilantennen,
ser skarpheden fin ud. I den røde boks kan det ses,
hvor meget 1000 x 750 pixels fylder; hvilket er 100%
croppet, som kan ses herunder.
Billedet er, som de øvrige i anmedelsen, ubehandlede
– og jeg synes faktisk godt, at Asahi Takuma kan være
resultatet bekendt. Der er brugt f/5,6.
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Samlet
Gamle objektiver er særlige at bruge. Ikke kun fordi der er manuel fokusering og blændereguleringen
foregår på objektivet med en dejlig blændering. Men også fordi objektiverne nogle gange har en særlige
skarphed, bokeh, kontrast eller farvegengivelse.
Asahi Takumar 200mm f/3,5 har særlige kvaliteter. Det er et dejligt objektiv at arbejde med. Men det er
tungt. Det er ikke skarpt (nok) i den åbne ende af blænderækken, men skarpheden er helt fin fra f/5,6.
Bokehen er derimod virkelig noget at skrive om, synes jeg. Den er blød og lækker. Meget afrundet og uden
bratte eller kantede overgange. Noget i retningen af ”eyecandy”, synes jeg.
Jeg har, som antydet, fundet et meget billigt eksemplar – og det skyldes jo nok de tydelige brugsspor på
objektivet. Priserne på eBay er ellers ikke så brugervenlige endda og det trækker jo lidt ned i min vurdering.
For jeg tænker, at kravet til en høj karakter må være, at objektivet yder rigtig god værdi for pengene. Og
hvis jeg lader de eBay-priser, som ligger over 200 Euro være rådende, så påvirker det karakteren negativt,
men lader jeg min pris være rådende, så påvirkes karakteren positivt.
Jeg tror, at jeg var heldig at få objektivet til den pris, jeg fik (under 500 kroner). Dertil belastes karakteren af
de højere priser.
Omvendt trækkes karakteren op af den lækre bokeh.
Objektivet bliver et af dem, som jeg vil have med, når der skal skydes efter blomster, og andet, der står
nogenlunde stille og som vil få en baggrund, der skal lægges i bokeh. Objektivet vil ikke være i tasken, når
jeg skal have knivskarpe skud af ting på lang afstand (over 20 meter).
Karakteren bliver:
Karakter ud af fem: 3,5
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