gammelt glas
på nye kameraer!

Du kan sagtens bruge gamle og brugte objektiver – og der er masser at
hente. Både i kvalitet og i besparelser. For mange gamle objektiver kan
levere fantastiske billeder til dit kamera og så koster de typisk kun en
brøkdel af det, som du skal give for et moderne objektiv.
Gamle objektiver giver desuden en masse spændende oplevelser ved at
”gøre tingene selv” - de fleste objektiver er nemlig helt manuelle.
Når jeg pakker min fototaske til fototur, har jeg altid mest lyst til at tage de
gamle med og lade de nye blive hjemme…….
Tag med på tur, du vil ikke hjem igen!

john nyberg
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Denne guide er gratis og du må gerne dele den, sende den til venner og bekendte osv. Men du
må ikke ændre i den – Hvis du vil dele guiden, så del hele guiden og lad mit navn og links til
mine hjemmesider blive. Det er, kan man sige, min ”løn” for at skrive guiden.
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Indledning
Lad os begynde med konklusionen: Jeg elsker simpelthen (mange
af) mine gamle objektiver – og når jeg pakker fototaske, så er det
helt sikkert, at jeg har flest gamle objektiver
i tasken. De nye, moderne
kommer kun med af en grund:
Jeg ejer ikke et gammelt
objektiv med en tilpas
kort brændvidde til
mange af de
landskabsbilleder, som
jeg rigtig godt kan lide
at tage; dem tager jeg
nemlig ofte på bare 8
mm. Mit korteste, gamle
objektiv er på 28 mm.
I denne guide vil jeg komme
godt rundt omkring mange af
de centrale spørgsmål, når det
handler om at finde, bruge og udnytte
gamle objektiver.
Overskrifterne i guiden er (ikke underligt) styret af min lyst og af mine erfaringer. Det er indholdet
selvfølgelig også. Du skal ikke forvente den evige sandhed i denne guide. Du skal forvente et indblik i mine
bevæggrunde for at bruge så mange gamle objektiver, som jeg rent faktisk gør og du skal forvente en stribe
billeder taget med gamle objektiver.
Jeg vil indlede med et meget generelt kapitel: ”Noget om gamle objektiver”. Kapitlet er en ”blødsøden” tur
med billeder og små kærlighedserklæringer til de gamle objektiver. Herunder kigger vi også indenfor i
objektiverne og ser på blændelameller og meget andet godt.
Det leder os meget naturligt over i kapitlet: ”Køb de gamle”. Kapitlet sætter fokus på mange af de
udfordringer, der står over for os, når vi køber gamle objektiver. Ikke mindst når der handles på nettet og i
fremmede lande. Jeg køber de fleste af mine gamle objektiver i udlandet – igennem eBay. Det ser vi også
på.
Det hele handler naturligvis om billeder. Derfor er kapitlet: ”Giv mig billeder” med i guiden. Du finder en
stribe billeder taget med forskellige objektiver, producenter, brændvidder, blændetrin og med mange
forskellige motivtyper. Det er her, slaget står. For hvis de gamle objektiver ikke havde leveret varen, ville
jeg ikke have købt dem – og købt flere. Jeg har været igennem omkring 40 gamle objektiver og der kommer
helt sikkert til.
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Noget om gamle objektiver
Gamle, manuelle objektiver som er produceret til kameraer med
analog film er meget velegnet til dit DSLR også. Men du vil som ofte
få brug for at få en adaptorring, så du kan montere objektivet på
dit kamera.
Du kan f.eks. på eBay finde adaptorer til langt de fleste kameraer og
gamle objektiver. Faktisk er der flere kamera-/objektivproducenter
som ikke har skiftet fatning – og derfor kan deres gamle objektiver
bruges direkte på de nye kameraer.
Når du begynder at bruge gammelt glas,
begynder du også at styrketræne!
Gammelt glas er nemlig bygget af
metal og glas – ikke plastik og mere
plastik. Men bare rolig – du vil elske
den ekstra vægt.
Lidt ekstra vægt kan nemlig give en
lidt bedre stabilisering, når du står med
kameraet i skudklar position.
I dette kapitel kommer vi rundt omkring
gammelt glas på en sådan måde, at du får en
god fornemmelse for de forskellige dele af objektivet. Både deres udseende og
deres funktion. Det er mit mål at give dig det nødvendige – ikke at gøre dig til ekspert i gamle objektiver.
Bare rolig. Jeg opfatter ikke mig selv som ekspert i gamle objektiver. Jeg er bare en engageret og glad
bruger.

WWW.LÆRFOTO.DK
LÆS MASSER AF BRUGERANMELDELSER AF
OBJEKTIVER OG ANDET UDSTYR
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Opbygning af et objektiv

(Billedet er udlånt af Pentax)
Et objektiv består som udgangspunkt af et rør med nogle stykker glas i. Glasstykkerne er objektivets linser.
Linserne er slebet – og slebet forskelligt og monteret yderst præcist i forhold til hinanden – herover kan du
se et objektiv med tolv linser i fire grupper. Slibninger og placeringer afgør objektivets egenskaber med
hensyn til brændvidde og skarphed. Den røde pil viser lysets vej ind igennem objektivet. Den gule pil viser
lysets vej, når spejlet er lukket. Den grønne pil viser lyset vej ind til sensoren. Den blå pil viser lysets vej til
fokusmåleren.
Hvis der er tale om et zoomobjektiv, så kan nogle af linserne bevæges frem og tilbage i røret. Det flytter på
forstørrelsen af det udsnit som objektivet projicerer bagud til kameraets sensor – og det er det, som giver
muligheden for at zoome.
Nogle af linserne kan være belagt med særlige belægninger. Der hedder ”coated” og belægningerne har
typisk til formål at begrænse refleksioner og kromatisk aberation (sidstnævnte handler om lilla farve i
grænsefladerne imellem noget mørkt og en meget lys baggrund).
Objektivet indeholder også nogle lameller (metalplader), der kan lukke hullet igennem objektivet og
dermed forhindre en masse lys i at slippe igennem og ind til sensoren. Lamellerne er objektivets regulering
af blænden. Jo mere åbent hullet i objektivet er, jo større er blænden og jo mere lys slippes ind. Men
blændetallet er en brøk så derfor er en stor blænde f/1,4 imens en lille blænde er f/11. En fjerdedel og en
ellevtedel. I daglig taler vi dog ikke: ”f over en komma fire”. Vi siger bare: ”blænde en komma fire”.
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Fatning

(Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4, første udgave)
Et fatning er ikke bare det, som en pærer skrues i med – det er også det, som et objektiv skrues i med. Hver
eneste kameraproducent har (desværre) gjort en dyd ud af at udvikle deres egen fatning. Det er kun et fåtal
producenter som er gået sammen om et fælles system. Det betyder, at der findes et sandt utal af
forskellige fatninger – med andre ord: Du kan ikke være sikker på, at et objektiv bare kan monteres på dit
kamera. Sådan var det også før i tiden.
Moderne fatninger rummer i dag en del elektriske kontakter (se billedet til højre) som kontrollerer
objektivet blænde, fokusmotor, billedstabilisering osv. Den slags fandtes ikke i de gode gamle dag, så
dengang var kontakterne ikke nødvendige.
En objektivproducent (Tamron) tog i tidernes morgen konsekvensen af kameraproducenternes politik og
fabrikerede objektiver med deres egen fatning – og fremstillede derudover adaptorer til alle de forskellige
kameramærker.
Herover kan du til venstre se en moderne Pentax PK-fatning med masser af elektriske kontakter. Til højre
finder du M42-skruefatningen. Elektronik er blot en fattig mangel her.

TIP: Når du køber gammelt glas, så tjek fatningen. Den må ikke være i stykker, have buler eller ujævnheder.
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Adaptor

(Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4, første udgave)
Adaptorer er forbindelsen imellem mange gamle objektiver og kameraet. Lad være med at forsøge at dreje
dem selv. Lad være med at spare pengene og lime eller tape objektivet på kameraet. Selvom du kan få
objektivet til at ”hænge ved”, så vil afstanden imellem kameraets sensor og objektivet være forkert og du
kan risikere, at det ikke er muligt at fokusere uendelige.
Adaptorer købes (med mindre du virkelig har styr på det med metalsløjd).
Du kan købe adaptorer med og uden elektronik. Elektronikken handler typisk om at aktivere dit kameras
fokusmåler og udløse det kendte ”biiiib”, når motivet er i fokus. Det er super rart at have den hjælp, så hvis
du har mulighed for det (eller brug for det), så køb adaptorer som aktiverer kameraets fokuslyd. Det giver
dig naturligvis ikke autofokus – men for hulen det er rart alligevel.
På billedet er der også en adaptor fra mellemformat til crop – det er den største af dem. Når du sætter et
objektiv beregnet til mellemformat foran et full frame, et crop kamera eller et systemkamera (f.eks. de små
spejlløse), så kaster objektivet et billede til sensoren, der er alt for stort. Derfor flyttes objektivet fremad og
billedet mindskes.
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Blænde – lameller

(Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4, første udgave)
Lamellerne er vigtige at have fokus på, når vi taler om gamle objektiver. Det er tynde metalplader, som
tilsammen danner en åbning hvorigennem lyset til sensoren passerer.
Der kan være forskelige antal lameller. Mine gamle objektiver har fra nul til 19 lameller og udformningen af
dem kan variere. I nogle objektiver danner lamellerne et cirkulært hul til lyset, i andre et kantet og i andre
igen et kantet med ”indhak”. Hullets form har betydning for hvordan det uskarpe i et billede – og reflekser
ser ud.
Hvis lamellerne er udformet så de danner et cirkulært hul, så vil reflekser også være cirkulære. Hvis
lamellerne danner en seks- eller ottekant, så er reflekserne også præget af den form.
Generelt siges det, at jo flere lameller, jo bedre og jo mere rund åbning, jo bedre. Men tag den slags med et
gran salt.
Herover kan du se et gammel objektiv til mellemformat: Carl Zeiss 80 mm f/2,4. Til venstre er blænden helt
åben (f/2,4) og det er største blænde for objektivet. Til højre er blænden helt lukket (f/22) og det er
mindste blænde for objektivet.
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Manuel fokus

(Taget med Asahi Takumar 85mm f/1,8)
Når du fotograferer med et gammelt objektiv, så kan du meget vel risikere, at du selv skal indstille fokus.
Der er simpelthen ikke autofokus på objektivet…… ”Katastrofe” vil mange måske sige. Men det er nu slet
ingen katastrofe – det kræver bare en smule øvelse (og en gang imellem at man krydres med lidt held).
Husk i øvrigt, at jo mere du øver dig, jo heldigere bliver du. Herover spiller et gammelt Asahi Takumar 85
mm f/2,8 ved blænde f/4 med musklerne. Du kan se hele billedet og jeg har sat et crop (udskæring) ind, så
du selv kan bedømme skarpheden.
De gamle objektiver har en fokusring – dvs. du kan dreje noget af objektivet rundt. Linserne i objektivet
forskydes i forhold til hinanden og det vil ændre på fokuspunktet – du kan stille skarpt i forskellige dybder
(afstande) fra objektivet.
Manuel fokus er langsommere end autofokus. Det kan man ikke komme uden om. Men der er også
tidspunkter, hvor manuel fokus er meget overlegen autofokus. F.eks. når der fotograferes makro eller når
der fotograferes motiver med meget tætte mønstre. Så kan autofokus nemlig hav svært ved at finde
kontrast nok at indstille sig efter.
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Fokushjælp

Taget med Carl Zeiss Jena 35mm f/2,8)
Selvom der ikke er autofokus på (de fleste) gamle objektiver, så kan du tit på hjælp fra kameraets
fokussystem alligevel. Det er nemlig ofte muligt at aktivere fokussystemet i kameraet, så du kan høre
kameraets fokus”biiiiip” når du manuelt stiller skarpt.
Det handler om at købe en særlig adaptor der får kameraet til at ”tro”, at der er et moderne objektiv
spændt foran. Adaptoren er udstyret med lidt elektronik – det er det hele. De koster typisk lidt mere end de
adaptorer.
Du kan med fordel være en smule kritisk med kvaliteten på den slags objektiver, for elektronikken er typisk
limet på adaptoren – og vær nu sikker på, at limningen er ordentlig.
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Indstil kameraet

(Taget med Helios 44M-6, 58 mm f/2)
Når du bruger gamle objektiver, så skal du selvfølgelig være opmærksom på, at de (nok) kræver manuel
betjening fra din side. Dvs. Der er ikke noget hjælp at hente. Dit kamera kan dog snildt selv justere
lukkertiden selvom der sidder et gammelt objektiv på kameraet. Dit kamera kan hjælpe dig med at finde
fokus – hvis du altså får en adaptor som kan medvirke til at udløse kameraets ”beeep” for fokus. Men
kameraet kan ikke stille på fokus. Det skal du selv gøre. Du skal selv dreje på fokusringen.
Jeg fotograferer typisk med kameraet i blændeprioriteret (A eller Av) år jeg bruger mine gamle objektiver. A
betyder, at jeg indstiller blænden (prioritet) og kameraet kan få lov til at indstille lukkertiden. På den måde
udnyttes kameraets lysmåling også.
Men forbered dig bare alligevel: Du skal ofte overeksponere en smule – og dertil kan du gøre brug af
eksponeringsknappen på kameraet. Den er mærket med en firkant, der er delt i to trekanter i hver deres
farve: Sort og hvid. I det sorte felt er der et minustegn (en streg). I det hvide felt er der et plustegn. Når du
trykker ned på knappen og drejer på et af hjulene på kameraet, beder du om at justere lukkertiden så du
opnår enten over- eller undereksponering.
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Om at købe de gamle
En af de helt store udfordringer i forbindelse med at
bruge gamle objektiver er selvfølgelig at ”få fingre i
dem”. Gamle objektiver kan findes mange steder og i
dette kapitel får du et par hint til hvor og hvordan du
slipper bedst fra det, når du køber gammelt – og brugt.
Jeg kommer også ind på de udfordringer, som du kan
forvente at stå overfor. Ikke mindst i forhold til at
vurdere et objektiv uden at have mulighed for at afprøve
det – fysisk. Derfor indeholder kapitlet nogle sider med
kedelige overskrifter som ”Svamp & mug”, Olie på
lamellerne”, ”Fastlåste lameller”, ”Ridser i glasset” osv.
Kedelige emner. Det er emner, som du ikke slipper uden
om at skulle tænke over.
Men bare rolig: Under nogle af de kedelige overskrifter
finder du også nogle rigtige opløftende budskaber. F.eks.
plæderer jeg for, at du fremover ikke skal være bange for
at købe objektiver med slidmærker og lidt afskallet
maling. Sådanne mærker kan jo være tegn på, at
objektivet er brugt meget – og vi bruger kun objektiver
der leverer varen. Ik?
Du skal endelig ikke blive forskrækket over antallet af sider med de kedelige emner. I praksis er der nemlig
en rimelig stor integritet blandt sælgere af objektiver – i hvert fald på eBay og i vid udstrækning også på de
forskellige fotosites.

FÅ 10% RABAT
På mine bøger
Der er udgivet
På Libris.dk
Brug rabatkoden:
”HDR”
www.libris.dk
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Her finder du gamle objektiver

Taget med Asahi Takumar 50mm f/1,4 (M42-fatning)
Du kan finde gamle, brugte objektiver alle mulige steder. Men internettet er selvfølgelig en af de helt store
kilder: Den blå avis, guloggratis, ebay, xql osv. er de åbenlyse steder. Men der findes også tit noget at se på
ved auktionshuse som lauritz mv. Kort sagt: overalt.
Vær forberedt på, at mange af sælgerne på f.eks. eBay er hel- eller halvprofessionelle og de ved udmærket
godt, at tingene er værd. Så forvent ikke per automatik at gøre store, fantastiske køb (prismæssigt) her.
Herudover er der tit rigtig gode muligheder for at finde objektiver på loppemarkeder. Både de store
kræmmermarkeder og de helt små private. Der er i øvrigt ofte en rimelig chance for at sælger ikke helt har
styr på det ”guld” som sælges og derfor kan du være heldig og gøre gode (prismæssigt) køb sådanne steder.
På næste finde finder du nogle råd til at finde gode tilbud på f.eks. eBay.
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Tre små tricks til eBay

Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4 (M42-fatning)
eBay er et kæmpe supermarked og der sælges tusinder og atter tusinder af varer på eBay hvert minut.
Mange af sælgerne er professionelle og de kender både deres produkter, prisniveauer og alle de
almindelige smuthuller. Derfor er der sjældent store (prismæssige) superkøb at gøre hos dem. Men
professionelle sælgere er kun en leverandørtype. En anden er private eller oprydere, som bare har tømt et
loftrum og skal have tingene af vejen.
Tip 1: Søg på stavefejl
Nogle gange bliver et producentnavne indtastet forkert og derfor opfanges annoncen ikke af de almindelige
købere og det kan give dig en lavere pris. ”Pentax” kan godt være tastet som ”Pemtax”, ik?
Tip 2: Søg i brødtekst også
Det er ikke altid, at sælger får skrevet de rigtige søgeord ind i overskriften – og typisk søges der kun i
overskriften. Sæt derfor ”søg i brødtekst” til og få alle annoncerne vist.
Tip 3: Køb inden for EU’s grænser
Pas på med at blive fanget i momsfælden. Når du handler inden for EU’s grænser skal du ikke betale dansk
moms på dit indkøb. Men hvis du handler uden for EU’s grænser og for pt. mere end kr. 80.-, så skal du
betale 25% til den danske stat (hvis dit køb bliver stoppet af SKAT i tolden). Derudover kommer en
opkrævning på omkring kr. 160.- for at opkræve momsen fra Post Danmark. Vær klar på, at Kanaløerne i
England ikke er med i EU…. Det gælder også flere andre områder, som ellers opfattes som en del af
Europa…..
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Svamp & mug

Taget med Pentax 645-A 75mm f/2,8
Objektiver der har været brugt, blive lidt slidt. Objektiver der har været en smule fugtige har måske fået lidt
af fugten ”indenbords” og det kan give problemer. Svamp og mug kender de fleste af os og mange af os ved
oven i købet, at den slags unoder også kan opstå inden for. F.eks. på en fugtig eller kold væg.
Svampesporer kan finde fodfæste og gro i et objektiv og der giver med tiden en belægning på indersiden af
objektivet (inklusiv på linserne) og ligner en slags tåge i objektivet. Det forringer kvaliteten af billederne og
for at sige det kort: Lad være med at købe den slags med mindre du vil kaste dig ud i at åbne objektivet og
rense det.
Svamp og mug er typisk at finde på enten forreste eller/og bagerste linse. Temperaturforskelle kan nemlig
give svamp og mug den fugtighed (kondens), som kræves for at få fin og vældig irriterende vækst.
Jeg undgår altid objektiver med svamp – og kræver prompte pengene tilbage, hvis jeg modtager et tåget
objektiv.
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Olie på lamellerne

Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4 (første udgave)
Lamellerne i et objektiv skal være rene og glatte. Der skal ikke være fedt eller olie på dem og de skal helst
være uden slidmærker/-striber. Lameller bliver ikke olieret fra fabrikken. Olie kan virke klæbende og det
ønsker vi ikke, at lamellerne skal være.
Vi tager den lige igen: Salgsargumentet om at lamellerne og blænden lige er smurt, er et uhyggeligt dårligt
salgsargument. Det gælder faktisk for hele objektivet. Objektivet smøres ikke, de gives ikke fedt og der
fyldes ikke olie på.
Herover kan du se, hvor fine og rene lameller også kan se ud selvom de er blevet brugt i over tredive år. Det
er håndværk, når det er bedst.
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Buler

(Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4, første udgave)
Når vi taler om buler, så skal du være meget opmærksom på, hvor bulerne er: En bule i:
-

Gevindet til modlysblænden kan sagtens betyde, at du ikke kan skrue modlysblænde på objektivet.
Objektivets ”krop” kan betyde, at linserne er forskubbet eller har svært ved at flytte sig.
Modlysblænden brede ende betyder typisk ingenting (se min modlysblænde herover har en bule.

Generelt set er buler ikke ønskværdige. Og selvom en bule i modlysblændens brede ende ikke burde betyde
noget, så kan det jo også være indikationen på, at objektivet med modlysblænde har været en tur på gulvet
– og derfor være i dårlig stand. Jeg køber ikke objektiver og modlysblænde, hvis modlysblænden har buler.
Så køber jeg hellere et andet objektiv uden modlysblænde – og finder en løs modlysblænde at investere i.
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Slidmærker

(Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4, første udgave)
Mange af os vil gerne have objektiver, der ser helt nye ud. ”Ubrugt, så er det godt”, synes holdningen at
være. Men jeg vil gerne have lov til at udfordre denne holdning:
Et kraftigt brugt objektiv kan tyde på, at forrige ejer har været glad for objektivet, brugt
det meget. Det leverer varen. Et næsten ubrugt objektiver med f.eks. over fyrre år på
bagen kan tyde på, at objektivet ikke leverer varen.
Derfor er jeg ikke bange for at købe et objektiv, jeg kan se, er brugt. Herover har du et billede af mit Asahi
Takumar 200 mm f/3,5 med M42-fatning og preset blændering. Det har tydelige og mange slidmærker i
malingen. Det bærer tydeligt præg af brug. Det har ingen buler, ingen hak og glasset er prima.
Jeg er tusinde glas for objektivet. Det leverer varen og det bliver ved med at gøre det. Det er skarpt og det
har en fantastiske smuk og blød bokeh (det uskarpe, som ikke er i fokus, er uskarpt på en smuk og blød
måde).
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Fastlåste lameller

Taget med Jupiter 11A, 135mm f/4 (M42-fatning)
Olie der fedter lamellerne til kan, tro det eller ej, sætte dem ud af funktion. Vær derfor sikker på, at sælger
enten skriver, at lamellerne/blænden fungerer korrekt eller spørg sælger ind til det.
Fastlåste eller træge/hængende lameller ordnes ikke ved at dreje på blænderingen mange gange. . . . sådan
lige for at få dem i gang igen. Lameller ordnes ved at skille objektivet ad, rense dem og samle objektivet
igen.
Derfor er lamellerne kritiske; det er de færreste af os, som har mod på at skille objektiver ad….

TIP: Men skulle du få lyst til at kaste dig ud i at skille objektiver ad, så er der masser videoer at finde på
youtube. Masser af gode, grundige og instruktive videoer hvor du kan se hvordan tingene kan gøres.
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Skader i glasset
I virkeligheden kan denne side skrives meget kort: Jeg hader ridser i mine objektiver. Men det vil ikke være i
orden at slutte historien med det. For der skal faktisk temmelig meget rids i dit glas, før det påvirker dine
billeder og det er det, som jeg gerne vil vise dig i dette afsnit. Jeg er alt for ærekær med mine objektiver til
at ødelægge dem.
Men det er ikke alle, der er det – heldigvis. Jeg har derfor spurgt Kurt Munger (kurtmunger.com) om jeg må
vise dig resultatet af hans test og jeg har fået lov. Han har nemlig stille og roligt ødelagt et Minolta 28 – 85
mm f/3,5 – 4,5. Billederne er hans:

Først et billede, der er taget med et ganske uskadet objektiv:
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Så begynder Kurt at hærge det stakkels og
forsvarsløse objektiv uden respekt.
Til højre kan du se, hvordan han har tilføjet
objektivet to ridser. Han beskriver dem selv
som ”dybe” og fortæller, at ”man kan mærke
dem i glasset med fingrene”.
Herunder kan du så se, hvordan det har
påvirket billedkvaliteten. Ridserne er ikke
synlige på billedet.
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Men Kurt er (for at sige det mildt) bindegal og
fortsætter med at hærge objektivet. Nu sætter
han en håndfuld små stykker tape på objektivet –
det er meningen, skriver han, at tapen skal
repræsentere en masse møg (mudder).
Til højre kan du se objektivet med tapestykkerne
på. Ridserne er der stadigvæk…..
Herunder har du så billedet med både ridser og
tape. Kurt skriver om billedet: ”Der er kun et sted,
hvor jeg kan se, at der er tape på objektivet. Til
venstre, ca. midtvejs, på stien. Tæt på
refleksionen fra et vindue er der en lille, mørk
bobbel. Ville du have det set, hvis jeg ikke havde
fortalt dig det?”
Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad du havde set. Men
jeg havde ikke set det og denne gang får du ikke
hjælp med en lilla pil.
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Nu er Kurt gået helt fra koncepterne. Han har
fuldkommen kvast det forreste element i
objektivet og laddet glasset sidde i objektivet.
Det ligner ganske vist: ”jeg-ved-ikke-hvad”.
Til højre det stakkels objektiv. Fuldkommen
kvast i stykker.
Mon ikke jeg har ret, hvis gætter på, at det
objektiv aldrig var skruet på dit kamera….?
Herunder kan du så se ulykkens resultat. Kurt
selv skriver: ”Der er en tydelig obstruction i
billedet, men ellers ser billedet ok ud”. Jeg er
helt enig i, at der er en obstruction og faktisk
også i, at billedet er forbavsende pænt. Hvad
tænker du selv?
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Støv i objektivet

Taget med Asahi Takumar 135mm f/2,5 (M42-fatning)
Der kan komme (eller være) støv i alle objektiver. Objektivets egen bevægelse når du drejer på fokusringen
kan trække støvfnug ind i objektivet. Det er derfor en latent risiko, at der er støvet inden i gamle
objektiver. Herudover kan maling eller belægning inden i objektivet med tiden falde af og ligger derinde.
Som regel er støv ikke noget problem i forhold til billederne og der er små malingflager heller ikke: De vil
sjældent kunne ses, da de vil følger tyngdekraften og derfor ikke befinder sig i ”synsfeltet” når der tages
billeder, men de kan komme i klemme imellem lamellerne – og det er straks værre.
Se derfor godt efter, når du handler gamle objektivet – men gå ikke i panik.
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Modlysblænde

(Taget med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4, første udgave)
Jeg har tidligere – i andre bøger – brugt overskriften: ”Mød din nye bedste ven: Modlysblænden”. Det er
bestemt ikke nogen dårlig overskrift, men den er for lang til denne guide. Meningen med siden er dog
stadigvæk helt den samme: Du skal købe modlysblænde til dine gamle objektiver, hvis du ikke får dem med,
når du køber objektivet.
Især hvis du køber objektiver med en god alder på bagen – med andre ord: fra før midten af 1960’erne. For
objektiver fra før midten af 1960’erne har som ofte ingen coating (et lag på glasset som giver dig bedre
kontrast og mindre refleksion og flares).
Modlysblænden skal passe til objektivets diameter og til objektivets brændvidde. Jo kortere brændvidde, jo
større synsvinkel og jo mere kritisk omkring modlysblænde vil et objektiv være. For modlysblænden kan
godt blive for dyb og dermed give mørke hjørner i dine billeder. Som havde du givet billederne en vinget.

TIP: Mange objektiver sælges med modlysblænde eller du kan finde løse til salg på f.eks. eBay. Hvis ikke, så
er der masser af nye erstatninger.
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Giv mig billeder
Det er her, det sner. Kapitlet med
billeder. Her finder du en masse
billeder. Alle billederne er
(selvfølgelig) taget med gamle
objektiver.
Jeg har opdelt kapitlet efter
brændvidde. Dvs. der er fire afsnit i
kapitlet og modsat tidligere i
guiden, så fylder hvert afsnit mere
end en side. Jeg syntes simpelthen
ikke, at der kun skal være et billede
inden for hver enkelt
brændvidde(type).
Afsnittet med ”De korte
brændvidder” giver dig billeder med
objektiver fra 28 mm til 35 mm.
Afsnittet med ”Normalobjektiver”
giver dig billeder med objektiver
omkring de 50 mm. Jeg har billeder
med brændvidder mellem 50 mm
og 85 mm her.
Afsnittet ”Teleobjektiver” indeholder billeder, der taget med objektiver mellem 105 mm og 300 mm.
Afsnittet ”supertele” indeholder billeder, der er taget med brændvidder på over 300 mm.
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De korte brændvidder

Taget med Zuiko 28 mm f/3,5

Taget med Sigma 28 mm f/2,8
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Taget med Carl Zeiss 35mm f/2,8

Taget med Asahi Takumar 85mm f/1,8
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Normalobjektiver

Taget med:

Pentax 645-A 75mm f/2,8

Asahi Takumar 85mm f/1,8

Taget med Pentagon 50mm f/2,8
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Taget med Asahi Takumar 50mm f/1,4

Taget med Carl Zeiss 50mm f/2,8
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Lidt med Asahi Macro Takumar 50 mm f/4 (første udgave)
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Teleobjektiver

Taget med Asahi Takumar 105mm f/2,8

Taget med Asahi Takumar 135mm f/3,5
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Taget med Jupiter 11A - 135mm f/4

Taget med Asahi Takumar 135mm f/2,5
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Supertele

Taget med Tamron Adaptall SP2 60-300mm f/3,8-5,4

Taget med Asahi Takumar 200mm f/3,5
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Taget med Sigma 600 mm f/8, spejltele

Taget med Sigma 600 mm f/8, spejltele
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