Introduktion
Selvom jeg typisk fotograferer med en kort brændvidde, egner sig godt til den type billeder, jeg tager og
den teknik, jeg bruger, så har jeg forelsket mig i brændvidden 135mm. På et Full Frame er det jo en
fantastisk portræt-brændvidde, men på Olympus svarer de 135mm til et 270mm objektiv på Full Frame. Så
det er hverken wide, normal eller tele-afdelingen, vi har fat i her: Det er ultra tele. Og derfor er min brug af
135mm’erne heller ikke landskabsbilleder eller portrætter, men derimod tele-fotografering og
fotografering af detaljer (på afstand).
Jeg har seks forskellige 135mm objektiver, fordelt på fem mærker. Ja, jeg har lidt flere, men det er fordi jeg
har flere end et objektiv af nogle af mine varianter. Det hænder nemlig, at det objektiv, som man har købt
og modtaget ikke er helt så godt, som sælgeren havde stillet i udsigt – typisk handler det om, at fokusring
eller blændering går for stramt.
Denne sammenligning ser på mine seks 135’ere. Hvert objektiv gennemgås ud fra en række parametre og
til sidst vil jeg udnævne vinderen – eller vinderne af sammenligningen.

Deltagerne og deres hårde data
Asahi Takumar
135mm, f/2,5 (sen version)

Asahi Takumar
135mm, f/3,5

Jupiter 11A
135mm, f4

f/2,5-22
6 glas i 6 grupper
8 lameller
10 cm
470gr.

f/3,5-22
4 glas i 4 grupper
6 lameller
8,7 cm
343 gr.

f/4-22
4 glas i tre grupper
12 lameller
8,3 cm
350 gr.

Jupiter 37A
135mm, f/3,5

Soligor
135mm, f/3,5

Zuiko
135mm, f/3,5

f/3,4-22
4 glas i tre grupper
12 Lameller
10,7 cm
410 gr.

f/3,5-22
?
8 lameller
10,2 cm
Ca. 300 gr.

f/3,5-22
5 glas i fire grupper
8 lameller
7,3 cm
290 gr.

Selvom brændvidden er ens, så er der stor forskel på, hvad jeg har givet for objektiverne. Dyrest var Asahi
Takumar 135mm, f/2,5 med kr. 500.- (hvilket endda er ca. en tredjedel af de gænse priser på eBay) – og
billigst var Soligor 135mm, f/3,5, som kostede ca. kr. 160.
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Brugsindtryk
Brugsindtryk af objektiver afhænger både af objektivet, kameraet, brugeren og af den eller de situationer,
hvor objektivet er anvendt. Jeg har anvendt alle objektiver ”all around”; forstået på den måde, at jeg har
gennemført både individuelle anmeldelser, testfotografering af div. opstillinger samt taget hver enkelt
objektiv med (som det eneste) på foto-gåture.
Brugsindtryk vurderes i forhold til to parametre: Størrelse og Betjening. Der kan selvfølgelig udpindes en
række små delfaktorer, der er med til at skabe en brugsindtryk for objektiverne, men for denne
sammenligning har jeg valgt at gøre det kort (og kontant). Jeg henviser til mine individuelle anmeldelser af
objektiverne for mere uddybende kommentarer.
Asahi Takumar f/2,5
-størrelse: Asahi Takumar 135mm f/2,5 er et stort 135mm og det vejer godt til. Men på trods af størrelsen
virker det ikke overdimensioneret og balancen er meget fin. Smukt objektiv.
-betjening: Dejlig betjening med gode og letløbende ringe mv. Der er et godt greb om objektivet.
Asahi Takumar f/3,5
-størrelse: Standardstørrelse, kunne man sige. God balance. Smukt objektiv.
-betjening: Dejlig betjening. Godt greb og gangen i fokusringen er fantastisk.
Jupiter 11A
-størrelse: Standardstørrelse med en dejlig balance. Objektivet er næsten grimt.
-betjening: God betjening og selvom man skal vænnes til blændering uden klik, så fungerer det dejligt let.
Jupiter 37A
-størrelse: Standardstørrelse med en fin balance. Objektivet ser hæderligt ud – om end man godt kan se, at
det ikke har vundet designpriser.
-betjening: God betjening, men man mangler lidt kraftigere riller i fokusringen, der kan være lidt stram.
Soligor
-størrelse: Standardstørrelse med en god balance. Objektivet er nydeligt med en fiks sølvfarve til
blænderingen.
-betjening: God betjening og dejligt greb om fokusringen.
Zuiko
-størrelse: Det mindste og det letteste i flokke med en dejlig balance.
-betjening: Dejlig gang i fokusringen og en konstruktionskvalitet der er høj. Et klart plus, at modlysblænden
er indbygget.

Vinderen her er Asahi Takumar 135mm, f/3,5 efterfulgt af Zuiko’en og Jupiter 11A på hhv. anden og
tredjepladsen. Det er især letheden hvormed objektivet betjene og størrelsen, der giver udslag her. På
fjerdepladsen kommer Asahi Takumar 135mm, f/2,5, som på trods af sin størrelse og vægt, er yderst
lækkert at betjene og som har en meget fornem balance. Soligor kommer ind som en stolt nummer fem og
sidstepladsen indtages af Jupiter 37A, som på trods af, at jeg har to objektivet, har en for stram fokusring.
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Brugtpriser
Brugtpriser er altid meget svære at angive, fordi priserne varierer meget kraftigt og fordi man jo ikke altid
kan få lov til at undersøge objektiverne selv – for at kunne sammenligne standen. Man skal være på vagt.
Som det kan ses af nedenstående, så er der tit prisforskelle på 100% for det samme objektiv og lige så tit
kan man se, at forsendelses-omkostningerne for det samme objektiv kan varierer med lige så store udsving.
Jeg har betalt fra £6 til £20 for at få ens objektiver sendt fra England.
Når du køber, skal du derfor huske at indregne transportomkostningerne i det beløb, som du skal betale for
objektivet. Men her i denne sammenligning inddrager jeg ikke transportomkostninger. De varierer, som
nævnt, og de har jo ikke nødvendigvis noget med objektivets pris. Der udråbes ikke en ”del-vinder” i
forhold til brugtpriser.
De nævnte priser er fundet på eBay. Jeg har set på den engelske, tyske og amerikanske udgave af eBay over
en periode i sommeren 2010.
Asahi Takumar f/2,5
Prisspændet for dette objektiv ligger mellem £115 og £220 for eksemplarer, som beskrives som i meget god
stand og uden fejl. Du skal dog regne med, at du nok skal slippe omkring £180-250 for et godt eksemplar.
Asahi Takumar f/3,5
Prisspændet for dette objektiv ligger mellem £20 og £98 for eksemplarer, som beskrives som i meget god
stand og uden fejl. Du kan roligt forvente, at der ikke bliver solgt til toppriserne. Selvom det er rasende
billigt for et dejligt objektiv, så vil jeg sige, at priser omkring £25-30 er forventelige.
Jupiter 11A
Prisspændet for dette objektiv ligger mellem £32 og £62 for eksemplarer, som beskrives som i meget god
stand og uden fejl. Priserne på eBay varierer meget for de russiske objektiver – ikke mindst hos en række
fast udbydere fra Ukraine. Jeg vil mene, at priser omkring £25-30 er at forvente.
Jupiter 37A
Prisspændet for dette objektiv ligger mellem £25 og £98 for eksemplarer, som beskrives som i meget god
stand og uden fejl. Ligesom for 11A, er der også store udsving i priserne på 37A. De meget høje toppriser
bliver der ikke solgt til. Du kan nok forvente, at priserne vil være omkring £30-40.
Soligor
Prisspændet for dette objektiv ligger mellem £26 og £40 for eksemplarer, som beskrives som i meget god
stand og uden fejl. Soligoren er typisk det billigste objektiv ud af de fem, som medvirker i denne
sammenligning. Du kan, skulle jeg mene, forvente at finde gode eksemplarer til omkring £20-25.
Zuiko
Priserne for dette objektiv ligger typisk mellem £30 og £70 for eksemplarer, som beskrives i meget god
stand og uden fejl. Zuiko er generelt et mærke, som holder priserne stabilt, hvilket typisk er et udtryk for en
fornuftig kvalitet. Et godt eksemplar burde kunne fås for omkring £40; men du kan også være heldig og
slipper billigere – eller uheldig og skulle op på £50-£60.
Jeg kan næsten ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at gå efter objektiver, der leveres med
modlysblænder og caps. Modlysblænderne er særdeles ønskværdige, da de forbedre kontrastforholdet i
dine billeder betydeligt og modvirker flares. Men derudover er de gode at få med i købet af objektivet, da
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en modlysblænde hurtigt kan betyde en udskrivning på omkring £20 ekstra. Objektiver, som har indbygget
modlysblænde har derfor en lille prismæssig fordel her.
Caps er naturligvis nødvendige for at beskytte objektivet. Hvis du får originale caps med, kan det være en
indikation på, at objektivet har været ”passet på”. Men skulle det nu ikke være originale caps (eller skulle
der ikke være caps med overhovedet), så fortvivl ikke. På eBay kan du sagtens finde caps til overkommelige
priser.

Billeder
Det er selvfølgelig langt det mest interessante, om objektiverne er i stand til at levere billeder – og hvilken
kvalitet, objektiverne kan levere i. I dette afsnit ser jeg nærmere på hvert enkelt objektivs evner i forhold til
tre parametre: Farver, bokeh og skarphed. Det er typisk disse parametre, som objektiver vurderes ud fra –
og det kan jeg godt forstå.
Jeg har valgt ikke at præsentere en lang række testfoto af de samme motiver med hvert objektiv og i stedet
lade de billeder, som jeg har taget (primært til mine individuelle anmeldelser) være eksemplariske for
objektivernes evner. Vægten er lagt på at lade objektiverne vise sig fra deres bedste side.
Tæt på
Alle objektiverne synes at klare sig godt, når motivet er tæt på.
Asahi Takumar 135mm f/2,5 på et par meters
afstand med en god belysning. Der er brugt
f/5,6 og det giver en meget flot skarphed.
Farverne er let på den varme side, men rene i
gengivelsen – og bokehen smyger sig fint ud i
baggrunden, hvor hvedemarken forsvinder i en
blød udtoning.

Asahi Takumar 135mm f/3,5 med en åbning på
f/3,5, hvor skarpheden ikke er den bedste for
objektivet, men hvor bokeh’en meget hurtigt
lader baggrunden fade ud. Lyset håndteres flot,
selvom objektivet er helt åbent og farverne
synes rene og neutrale.
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Jupiter 11A på et par meters afstand og med
omkring 50 meter til baggrunden. Der er brugt
f/5,6. Skaprheden synes fin, farverne let varme
og bokeh’en er blevet silkeblød – sikret af den
store afstand til baggrunden.

Jupiter 37A omkring nærhedsgrænsen på 1,5
meter. Skaprheden er god, farverne står godt,
lyset lægger fint omkring blomsterne og
bokeh’en dejlig afslappet. Der er brugt f/5,6.

Soligor’en viser de flotteste takter i dette
billede, som er taget med f/8 og ved brug af
studioflash. Afstanden er omkring halvanden
meter og resized står skarpheden fint, farverne
er meget flotte og fyldige og lyshåndteringen
rigtig god. Den sorte baggrund er sikret ved
baggrundstæppe.
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Også Zuiko’en har ”fod på det” på den korte
bane. Der er brugt f/5,6 og skarphed,
farvehåndtering og bokeh er meget
tilfredsstillende. Bemærk den brede, grå steg i
baggrunden. Det er en flisegang tværs over
græsplænen – vi befinder os på anden sal.

100% crops
I kategorien ”100% crops” har jeg fundet et billede fra hvert af de enkelte objektiver og lavet et 100% crop
på 1000 x 750 pixels omkring midten af billedet. Afstanden til motivet varierer; og der er ikke anvendt ens
blænde. Så lad billederne være repræsentative for hvert enkelt objektiv – og ikke grundlag for direkte
sammenligninger mellem objektiverne.
Vi lægger ud med
Takumar 135mm
f/2,5, hvor det er en
kørende
græsslåmaskine, der
er motivet.
Afstanden er
omkring 50 meter.
I mine øjne er det en
flot gengivelse af
motivet på trods af
motivets bevægelse.

135mm’erne under luppen
Side 6

www.hdrfoto.dk
©John Nyberg

Herefter et stationært
motiv, hvor Jupiter
37A skyder på ca. 100
meters afstand i god
belysning.
Motivet står godt og
klart, murstenene er
klart optrukket og selv
boltene i antennen ses
tydeligt.

Helt ude på 200 meter
viser Zuiko sig i stand
til at gengive et meget
flot crop af
skorstenen, jeg så tit
har brugt som
”skydeskive”. Billedet
viser tydeligt, at dette
objektiv har meget
fine evner på den
lange bane og holder
både lys og kontrast
veldefineret.
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Jupiter 11A rettet
imod en af statuerne
omkring
Ermitageslottet i
Dyrehaven. Jeg står
omkring 75 meter fra
statuen og træerne i
baggrund er yderligere
50 meter væk. Et flot
og overbevisende
eksempel på det
gamle russiske
objektivs fornemme
evner på den lange
bane og med en fin
bokeh. Statuens linier
er flot gengivet og
kontrasterne vel
bibeholdt.

På ca. 100 meters
afstand i fin belysning
fanger Takumar
135mm f/3,5 en skade
i tagrenden.
Gode takter med pæn
skarphed og god
definition af
kontrasterne i billedet.
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En måge sidder
omkring 75 meter fra
Soligor’en og nyder
udsigten over et
januarkoldt landskab
og tag med sne.
Billedet viser en pæn
skarphed, en
nogenlunde klar
definition af
kontraster og pæne
farver. Men samtidig
indeholder billedet
også en del støj – især
i murstenene.

Blandet godt(er)
Lad os herefter se på lidt blandet billeder fra
objektiverne:

Til højre: Jupiter 37A

Herunder til venstre: Jupiter 11A
Herunder til højre: Takumar 135mm f/3,5
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Ovenover til venstre: Jupiter 37A
Ovenover til højre: Zuiko

Til højre: Takumar 135mm f/2,5

Herunder: Soligor

Til venstre: Zuiko
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Skarphed
Direkte sammenligning af skarphed ved f/8
Ved sammenligninger af forskellige objektiver, er det selvfølgelig rart, hvis også det er muligt at
sammenligne billederne i, så at sige, et ”øjekast”. Opstillingen her er to meter fra kameraet. Kameraet står i
blændeprioriteret (A) og der er anvendt fast lys. Skarpheden er justeret på hvert objektiv ved brug af
adaptorringe med fokus-assistance.
Det skarpeste af dem
alle ved denne
opstilling.

Kommer ind på en
femteplads.

Kommer ind på en
tredjeplads.

Kommer ind på en
andenplads.

Kommer ind på en
sjetteplads.

Kommer ind på en
fjerdeplads.

Referencebillede; ville
placere sig på en
femteplads foran
Takumar 135mm
f/3,5 og Soligor.
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Når man presser objektiverne, f.eks. ved at sætter dem på maksimal blændeåbning, så sker der imidlertid
ting og sager i forhold til skarphed. Der skiftes markant rundt på rækkefølgen; og selvom man selvfølgelig
skal tage højde for, at maksimumsblænden er forskellig på de enkelte objektiver (fra f/2,5 til f/4 – faktisk
hele f/5,4 på referencebilledet), så kan placeringerne godt overraske alligevel.

Sjettepladsen er her.

Fjerdepladsen er her.

Andenpladsen sikres
her.

Det skarpeste i denne
opstilling.

Femtepladsen er her.

Tredjepladsen er her.

Referencebilledet; det
ville have rakt til en
tredjeplads.

Vedr. Takumar 135mm f/2,5. Resultatet ser meget ringe ud, næsten som en fejl. Men jeg fik samme ringe
skarphed ved min individuelle anmeldelse af objektivet. Dog skal det understreges, at objektivet meget
hurtigt bliver knivskarpt efter maks. blænden.
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Og i den ”anden ende” af blænderække sker der også noget. Her er gengivet resultatet for billeder med
f/16. Det er Takumar 135mm f/2,5, der udmærker sig som det skarpeste objektiv ; men de to Jupiterobjektiver kommer ind som hhv. toer og treer. Det bemærkes, at referenceobjektivet: Zuiko 40-150mm
(Olympus’s kit-objektiv) ville have kunnet placere sig på en fjerdeplads.

Her er førstepladsen.

Her er sjettepladsen.

Her er andenpladsen.

Her er tredjepladsen.

Her er femtepladsen.

Her er fjerdepladsen.

Referencebilledet;
ville have givet en
fjerdeplads.
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Konklusion
En overordnede konklusion på denne lille test er, at der er masser af fantastiske fotooplevelser for den,
som ikke er bange for at ”gå manuel” og købe brugte, gamle objektiver. Der er jævnligt gamle 135mm’ere
på qxl og i den blå avis; men det helt store marked er nu alligevel det internationale og i særdeleshed eBay,
som hver dag har mange 135’ere til salg.
Variationerne er store. Der er gode objektiver og der er mindre gode objektiver. Men der er også meget
dårlige objektiver og så dem, som de fleste af os måske drømmer om at få for en slik: De fantastiske
objektiver. Denne lille sammenligning har, synes jeg, eksempler på mindre gode, gode og fantastiske
135’ere. Der er ingen rigtige nittere imellem.
Jeg ved udmærket godt, at jeg slet ikke har alle 135mm-mærker med (Vivitar, Pentacon, Zeiss og mange
flere mangler), men jeg synes alligevel, at mit udbud af 135mm’ere er et godt udgangspunkt for at blive
klogere på alle dem, som der stadig skal findes og købes.
Ligesom der er forskel på de enkelte objektiver, så er der også store forskelle i de priser, som der forlanges
for objektiver – eller som objektiverne løber op i. Man skal være på vagt. Tit opdager jeg prisforskelle på
100% for det samme objektiv og lige så tit kan man se, at forsendelsesomkostningerne for det samme
objektiv kan varierer med lige så store udsving. Jeg har betalt fra £6 til £20 for at få ens objektiver sendt fra
England. Husk derfor, at din købspris ikke blot skal være budsummen, men hele udskrivningen:
budsummen plus transportomkostningerne.
Det skal i hvert fald også understreges, at mange gamle objektiver sagtens kan konkurrerer med moderne
objektiver. I denne sammenligning eksemplificeret ved Zuiko 40-150mm f/4-5,6 (ny model), som er
Olympus’s kitobjektiv på den lange bane. Det moderne objektiv ville i bedste fald kunne opnå en
tredjeplads. Men også uden skarpheden som målestok, så kan de gamle objektiver sagtens konkurrere og i
en række tilfælde overhale. Bokeh’en i et Jupiter 11A står på ingen måde tilbage for bokeh’en i et Zuiko 40150mm. Men i forhold til farvegengivelse, så synes jeg, at Zuiko’en vinder over de gamle objektiver på
stribe. For mens Zuikoens farver fremstår neutrale og rene, synes jeg, at de gamle objektiver har en
tendens til at give lidt ekstra dybde i farverne – og måske endda lidt ekstra varme.

Vinder
I modsætningen til så mange andre steder, så kårer jeg ikke en vinder af sammenligningen, men to. Nemlig
en vinder som ”bedste kvalitet” og en vinder som ”Mest for pengene” – og der er forskel. Første vinder vil
være det objektiv, der giver de bedste resultater: farver, bokeh, skarphed og så betjeningen. Anden vinder
vil være det objektiv, der giver dig mest for dine penge – dvs. her inddrager jeg prisen som en faktor i
sammenligningen. Men til sidst peger jeg nu alligevel på min absolutte favorit ;-)
Bedste kvalitet
Asahi Takumar f/2,5
Jupiter 37A
Jupiter 11A
Zuiko
Asahi Takumar f/3,5
Soligor
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Mest for pengene
Jupiter 11A
Asahi Takumar f/2,5
Jupiter 37A
Zuiko
Asahi Takumar f/3,5
Soligor
Min absolutte favorit
Jeg er ikke i tvivl om, at min favorit i denne sammenligning er Takumar 135mm f/2,5. Også selvom det
samtidig er det dyreste af mine 135mm’ere. Jeg synes at objektivet sagtens kan leve op til prisforskellene –
og jeg imponeres ofte over, hvor godt objektivet fanger motiver og farver.
Og derfor, som min vinder, får Takumar 135mm f2,5 lov til at vise en håndfuld af de billeder, som det så let
tager indenfor:
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Spring ud i det: Prøv nogle af de gamle objektiver – der er masser af oplevelser at hente og der er masser af
hjemmesider, som udelukkende fokuserer på de gamle objektiver.
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