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Generelt indtryk 

 

   
 

Det er ikke så længe siden, at jeg på Fotostart så en lille salgsannonce med Takumar 50mm f/1,4 – og det 

var en fristelse lige med det samme. For jeg har længe ønsket mig en lysstærk 50’er. Også fordi jeg 

gentagende gange har læst, at de lysstærke 50’ere har været mange fabrikaters ”øjesten” eller 

prestigeobjektiver. Så jeg slog til og købte Takumaren, som jeg også havde læst rigtig godt om forskellige 

steder.  

 

Asahi Super Takumar 50mm, f/1,4 er et meget lækkert objektiv. Det har en lang årrække bag sig, men 

byggekvaliteten sikrer, at objektivet kan holde længe – og hvis der bare er taget nogenlunde godt om 

objektivet, så har man hurtigt en lille vinder på hænderne. Førstehåndsindtrykket er præget af ord som: 

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

 

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

mange andre objektiver. Det kan være en fordel; men jeg fik den originale modlysblænde med – og det tror 

jeg generelt, er en god ide. Objektiver vejer 240gr. og med konverterring rager det mellem 40 og 48mm 

frem foran kameraet. Det er altså et vældig handy objektiv. Nærgrænsen er omkring 45 cm.  

 

 

Fokuseringringen går med en følelse af ”oliedæmpet”.  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 190 grader. Det er ikke så meget, som på f.eks. 135mm’eren.  Fokus mellem de 

45 cm og 1 meter fylder ca. 90 grader. Det er derfor alligevel 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 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 rigtig god. Blænden går fra f/1,4 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.  

 

Objektivet har en særhed. Det er behandlet internt med noget radioaktivt stof som gør, at linserne 

”gulnes”, når de ikke udsættes for lys – sollys/ultraviolet. Derfor skal man en gang imellem sørge for at 

lægge objektivet til ”afblegning” i solen.  

 

 

Teknik 

Focal length 50mm  

Minimum aperture F16 

Maximum aperture F 1.4   

Lens elements  7 in 6 groups 

Maximum diameter  61.5mm 

Diaphragm Fully automatic  

Length 38.5mm 

Angle of view 46°   

Weight 240gr 

Minimum focusing distance 45cm 

Filter size 49mm 

 

Og indvendigt ser det sådan ud: 

 
 

 

Pris 

Objektivet er gammelt; men byggekvalitet og almindelig god omgang med objektivet har givet mig et meget 

flot eksemplar. Det er næsten som nyt.  

 

Mit eksemplar har stort set uden brugstegn. Linserne er perfekte og rene og lamellerne er rene og tørre.  

 

Jeg fandt det, som nævnt, på Fotostarts køb- og salgside og det kom til at koste mig 800 kroner (inkl. 
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modlysblænde). Det er selvfølgelig mange penge for et gammelt, manuelt objektiv (produktionen begyndte 

i 1965), men det er ikke dyrt, synes jeg. Prøv at se på billederne – det kan noget, det objektiv.  

 

 

Billederne 

Alle billeder er taget med Olympus E-520: 

 

Skarphed over blænderækken 

Jeg har lavet en lille test for at bedømme skarphed ved varierende blænde. Udgangspunktet er dette 

billede (resized): 

 
 

Og af den røde markering har jeg efterfølgende udvalgt at vise teksten ”inslay”, som er trykt med 

guldbogstaver på flasken. 
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Det fremgår tydeligt, at objektiver er meget meget skarpt allerede fra f/2,8 og indtil f/8. Ved f/1,4 og 

mindre blænder end f/8 er der noget uskarphed. Det er ikke overraskende; sådan har de fleste objektivet 

det.   

 

Bokeh over blænderækken 

Jeg har også lavet en lille test for at gengive bokeh ved varierende blænde. Udgangspunktet er dette billede  

(resized): 

 
 

Den røde markering viser, hvorfra jeg har hentet sammenligningsgrundlaget for nedenstående illustration 

af objektivets bokeh: 

 
 

Det er ikke overraskende, at bokehen er hurtigt ved f/1,4 og at DOF selvfølgelig stiger pænt henover 

blænderækken. I mine øjne er bokehen rolig og glidende. En blød bokeh.  
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Det viser nedenstående billede også – billedet er taget med f/1,4: 

 
Der er fart på bokehen og den er meget glat og behagelig at se på.  

 

Herunder kan du se nogle af de mere generelle kvaliteter ved objektivet: 

 

F/4: 
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F/5,6 
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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.  

 

Det er lækkert at bruge, det giver et smil på læberne. Skarphed, bokeh og farver er i orden. Uden at tage 

hensyn til prisen, synes jeg, at det er et meget lækkert objektiv. Når prisen inddrages, så bliver det endnu 

mere tiltrækkende. Karakteren er derfor ikke svær at give: 

 

Karakter ud af fem: 4  


