Generelt indtryk
Takumar Super Multi Coated 85mm f/1,8 er produceret fra 1972 og er anden udgave af 85mm’erne med en
blænde på f/1,8. Generelt tilhører 85mm’erne en eksklusiv gruppe af Takumar-objektiver (hvilket i øvrigt
kan ses hos flere andre mærker også) og denne eksklusive gruppe bliver ikke bare rost til skyerne, men
koster også derefter.

85mm f/1,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer blot 341 gr., bruger 52mm filter og rager mellem 5,6 og
6,7cm frem foran dit kamera. Dertil kommer adaptorringen. Med største blænde på f/1,8 er
lysfølsomheden rigtig god.
Objektivet er meget behageligt at betjene. Byggekvaliteten er helt i top; præcis som de øvrige Takumar’ere
i bedste kvalitet. Det er metal og glas og en følelse af, at objektivet kan tåle ”hvad som helst”. Der er meget
god balance i objektivet og alt, hvad du skal kunne regulere, går rigtig lækkert.
Fokusringen går, som om, at den er oliedæmpet gang. Blænderingen går med en dejlig fasthed og helt
præcise klik og manuel-auto knappen (til blænden) med en dejlig fasthed.
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 mange andre medlemmer i den fine TakumarAsahi Super Takumar 85mm, f/1,8
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familie. 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 ganske stor omdrejning – næsten
hele vejen rundt. Fokus mellem 0,85 meter (nærhedsgrænsen) og 1,8 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 det
betyder også, at når man går fra fokus tæt på – til fokus langt fra, så skal der drejes en del.
Blænden går fra f/1,8 til f/16. Ringen til blænde er smal, men den er let at betjene, da også den er udstyret
med fordybningerne (bølgerne) – og den har en fin og præcis gang. Objektivet har en omskifter mellem
manuel blænde og automatisk blænde. Stiller man omskifteren til automatisk, så frakobles blænderingen
på objektivet. Objektivet har otte lameller.
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.

Teknik

Sådan er linserne i den sene udgave af objektivet placeret – den udgave, som er i fokus i denne anmeldelse:

Pris
Objektivet blev produceret fra 1974 og nogle år fremad; det har derfor en del år bag sig; men byggekvalitet
og almindelig god omgang med objektivet gør, at mange af 85’erne på markedet i dag er meget flotte. Mit
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ligner et næsten nyt. Stort set uden brugstegn. Linserne er perfekte og rene og lamellerne er rene og tørre.
Prisen på 85mm f/1,8 har altid været høj. Priserne fra Honeywell Pentax katalog Juni 1973 siger:
SMC Takumar 35mm f/2
SMC Takumar 50mm f/1.4
SMC Takumar 85mm f/1.8
SMC Takumar 105mm f/2.8
SMC Takumar 120mm f/2.8
SMC Takumar 200mm f/4 $
SMC Takumar 300mm f/4 $

$259.50
$150.00
$259.50
$184.50
$194.50
239.50
449.50

Allerede i 1973 var det kun 300mm’eren f/4, som var dyrere end 85mm’eren (og 35mm f/2’eren).
Priserne er stadig i top. Pt er der et objektiv til salg på dba.dk – og det står til kr. 3.500.- På eBay er der i
skrivende stund et objektiv med køb-nu-pris på $349 plus forsendelse (fra USA, så der løber desuden ca.
30% på i moms mv.), et objektiv med køb-nu-pris på $215 (også fra USA med de ca. 30% oven i). Der er vel
derfor næppe for meget at sige, at objektivet har holdt sin pris ganske flot.
Man kan imidlertid være heldig og finde objektivet billigere, men der går lang tid imellem. Også selvom
objektiverne nogle gange på eBay har en budsum på omkring £30-40 indtil ganske få minutter før
auktionen udløber. Jeg har flere gange siddet og set et objektiv springe i budsum fra £30 til £200 på få
sekunder.
Billederne
Alle billeder er taget med Olympus E-30:
Rosen til højre er taget
med brug af studioflash.
Lukkertiden er 1/160 og
blænden er F/7,1.
I mine øjne et dejligt
billede, hvor skarpheden
er perfekt og farverne
fyldige uden at være for
kraftige.
Billedet er levelsreguleret
for at opnå helt sort
baggrund.
Afstanden til rosen er
omkring en meter.
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De to billeder af
roserne til højre
er ligeledes
taget med f/7,1.
Bemærk den
fine bokeh, som
helt blødt lader
skarpheden
tone ud.
Begge billeder
er levelsreguleret for at
få baggrunden
helt sort.
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Nedenstående billede (venstre) viser et resized billede af en lille gorilla-bamse. Det gule felt i billede
illustrerer, hvor meget et 100% crop i 1000x750 pixels fylder ud af det hele billede. Til højre ses dette 100%
crop.

Herunder det færdige billede efter behandling:
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Ovenstående seks billeder er alle taget med f/5,6. Afstanden til skinnen er omkring 5 meter. Afstanden til
fiskekutterens flag er omkring 20 meter, til hejren/hejrene er der omkring 10-15 meter og til de fine blade
er der omkring 3-4 meter.
Herunder ses endnu et billede med f/5,6. Billedet viser en bøgehæk i februar – og hensigten er at illustrere
hvordan objektivets bokeh opfører sig:
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I mine øjne ses en meget smuk bokeh. Forbokeh’en er, som altid, kraftigere end bagbokeh’en og kommer
hurtigere frem. Men i baggrunden ses hvor rolig og stille skarpheden forandres.
Og bokehen bliver naturligvis
endnu mere kraftig og
tydelig, når der blændes op.
Til højre ses den noget
primitive gynge taget med
f/4.
Afstanden til gyngen er et par
meter og mellem gyngen og
baggrunden er der omkring
fire meter.
Ifølge DOFmaster.com giver
ovenstående indstillinger et
DOF på bare seks cm.
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Skarphed og bokeh
Det er altid interessant og vigtigt at se på den skarphed, som et objektiv leverer. Skarphed behøver ikke
altid være i top på de færdige billeder; men hellere tage lidt skarphed ud af billederne end tilføje den. For
tilføjet skarphed kommer let til at se meget pixelleret ud. Jeg syntes også, at det altid er interessant at se på
et objektivs evne til at lave en blød bokeh, hvor elementerne langsomt og jævnt bliver mere og mere
uklare.
Til højre ses en lille opstilling, hvor jeg har
markeret, hvor meget et 1000x750 pixel
crop fylder ud af hele billedet. Der er
fotograferet på ca. to meters afstand.

Herunder ses dette crop.
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Herover ses en test, hvor jeg har taget en række billeder af samme motiv og med samme indstillinger – på
nær blænden. Jeg har beskåret billederne sådan, at skarphed og bokeh kan ses og vurderes.
Jeg syntes, at der er flere ting at bemærke med det samme. For det første, at skarpheden er god helt fra
f/1,8. For det andet, at skarpheden er i top hele vejen til og med f/11 og for det tredje, at bokeh’en løber
meget blødt og roligt.
det er selvfølgelig vigtigt, at skarpheden er god. Men for dette objektiv, er det lidt ekstra vigtigt, at
skarpheden er god med en helt åben blænde også – for objektivet er beregnet som portrætobjektiv – og
derfor er der brug for en god skarphed med helt åben blænde, som giver den eftertragtede, hurtige bokeh.
Objektivet opfører sig, med andre, perfekt i forhold til portrætfotografering.
En anden test, med
tommestok, så det kan ses,
hvordan bokeh’en opfører sig
i forhold til antal cm. fra
fokuspuntet, ser sådan ud:
Igen den gode skarphed helt
fra f/1,8. Men denne gang
fortsætter skarpheden til og
med f/16 – måske har jeg
været bedre fokusere denne
gang end forrige…..
Ikke desto mindre er
skarpheden i top og bokeh’en
løber roligt.
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Herover: min datters lille fiskekutter, som jeg en gang havde med hjem fra Bornholm. Den er ikke længere
end ti cm. Blænden er f/8.
Herunder: Blænden er f/4 og foråret er snart på vej – eller lige om hjørnet. To timer efter disse billeder var
taget, så der to cm sne henover vintergækkerne.
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Nedenstående blænde f/4. Til venstre et fint bokehforløb. Til højre blot for at se, om der er noget tønde- i
objektivet. Det er der ikke på fire meters afstand.

Og herunder: et billede af banen efter Flintholm, langs Grøndalsparken. Nedrest: En af de nye bænke i
Grøndalsparken. Begge billeder er taget med blænde f/4.
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Og så lige lidt portrætter:
Der er brugt blænde f/4 og jeg havde
hverken reflektor eller en fornuftig fill-in
flash (så det blev undladt).
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Samlet
Jeg syntes, at der er noget særligt ved at bruge de gamle, manuelle objektiver. Jeg havde store
forventninger til objektivet. Ikke mindst, fordi det bliver rost på pentaxforums.com, som indeholder en lang
række brugeranmeldelser af pentax’s og andre M42-objektiver.
Overskriften på min samlede vurdering er, at mine forventninger er til fulde indfriet.
Det er lækkert at bruge, det giver et smil på læberne (præcis som at sætte sig i en Alfa Romeo). Skarphed,
bokeh og farver er ikke bare i orden, alle dele er rigtig gode. Fra f/1,8 er objektivet skarpt og det fortsætter
hele vejen igennem blænderækken til og med f/16. Bokehen er blød og afrundet og farvegengivelsen er
meget dyb og rig.
Det er ikke et billigt M42-objektiv, for et så gammelt objektiv, kan man roligt sige, at der skal mange penge
op ad lommen; men det er heller ikke dyrt, når man ser objektivets kvaliteter. Men det er bestemt pengene
værd.
Objektivet er klart i den samme liga som mit Asahi Takumar 105mm f/2,8 og mit Asahi Takumar 135mm
f/2,5.
Min vurdering bliver dog, at det er bedre end 105mm’eren og på højde med 135mm’eren. Det får samme
karakter, som jeg gav 135mm f/2,5’eren:
Karakter ud af fem: 4,5
Men hvis tingene skal sættes helt på spidsen, så har jeg det (stadig) bedst med 135mm f/2,5’eren. Dels,
fordi det er et egentligt teleobjektiv på Olympus (dobbelt crop), dels fordi 135mm’eren typisk kan findes
billigere end 85mm’eren.
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