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■ Fullformatsensor med 
24 megapixel

■ Snabb i avtrycket

■ Lågt brus upp till                     
ISO 6 400 

■ Tätat kamerahus som 
klarar vattenstänk, 
damm och fukt

■ Filmläge med  
full-HD-upplösning

■ Fungerar med  
alla Leica M-objektiv

■ Live view 

■ Lång batteritid

■ Priset

■ Minneskort och batteri 
svåråtkomligt  

PLUS

MINUS

och Canon när det gäller bildkva-
liteten. Bruset är lågt, detaljrike-
dom och färger känns bra ända 
upp till ISO 6 400. I kombination 
med något av de ljusstarka vid-
vinkelobjektiven av modell Sum-
milux är Leica M en riktigt vass 
reportagekamera.

Den är diskret och dessutom 
hyfsat lätt så jag kan promenera   
i några timmar utan att ens tän-
ka på att jag har en kamera på 
axeln – bra för den som ägnar sig 
åt street photography. För mig 
personligen är det just detta som 
gör att jag återigen skulle vilja ha 
en Leica i väskan. Som ett kom-
plement till den ordinarie utrust-
ningen, en kamera att använda 
när jag inte vill dra åt mig upp-
märksamhet men ändå kunna   
ta bilder av hög kvalitet. Eller i 
riktigt svåra ljusförhållanden, då 
en blixt skulle vara helt otänkbar 

 N
är jag för några år 
sedan testade Leica 
M9 blev jag impone-
rad över hur man 

hade förenat den mytomspunna 
”Leica-känslan” med den digitala 
tekniken. Men den undermåliga 
sensorn och långsamma proces-
sorn var för mig avgörande skäl 
att inte köpa kameran. Jag ville 
avvakta för att se om de kunde 
utveckla en bättre modell, fram-
för allt ville jag att den skulle 
vara utrustad med en sensor som 
kunde konkurrera med den hos 
min Canon 5D MK II.

Nu fnns den, och Leica M med 
tilläggsbeteckningen ”typ 240” 
var värd all väntan.

Med en 24-megapixel CMOS-
sensor i fullformat (24✕36 mm) 
och den nya bildprocessorn Leica 
Maestro kan Leica M jämföras 
med toppmodellerna från Nikon 

LeIcaSPecIaL TesT Leica M 

Kvalitet och känsla
ett legendomspunnet kameramärke, använt av legendarer. säg  
Leica och många tänker Robert capa och Henri cartier-Bresson. 
senaste modellen håller stilen – pressfotografen och Leica- 
veteranen Roger Turesson har testat Leica M och är imponerad. 
TeXT OcH FOTO: ROGeR TUReSSON

AIK tränar på ”Hovet” i Stockholm. Bilden är tagen på 1/500 s vid bl. 5,6 på ISO 3 200. Ljuset i den gamla arenan är 
svagt och dessutom har det ett gult och lite ”smutsigt” inslag. Det var stora kontraster i motivet vilket kräver ett 
medelvärde i exponeringen för att isen inte ska fräta ut och för att spelarnas ansikten inte ska gro igen. Men tack 
vare sensorns omfång krävde den här bilden minimal efterbehandling.
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rattar är väl placerade. En detalj 
jag saknade på M9 var frammat
ningsarmen som satt på min ana
loga M4. Inte för att det fanns 
någon flm att mata fram på M9, 
men när jag klämde in tummen 
mellan frammatningsarmen och 
bakstycket gav det en stabilitet 
som gjorde kameran lättare att 
hålla stilla. På nya Leica M fnns   
i stället ett inmatningshjul på 
baksidan, placerat i en liten 
utbuktning, som ger bra stöd.   
En förbättring.

Även menyerna är användar
vänliga och lätta att navigera i.   
I stort sett behövs ingen bruks
anvisning för den här kameran.

Hur den står sig mot M4:an i 
andra avseenden återstår att se, 
jag tänker då på M4:ans robusta 
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och då Leicans klassiska fokuse
ring med mätsökare gör det lätt 
att hitta skärpan.

Opraktisk retrodetalj

Kanske är det främst vi ”före 
 detta Leicafotografer” som faller 
för den här kameran. För den 
som inte har ägt någon av Leica 
Mmodellerna tidigare är kanske 
inte ergonomin så imponerade, 
speciellt i jämförelse med dagens 
autofokusmodeller. 

Att bottenlocket lossas med   
ett vred och sedan helt lyfts av 
tyckte jag till en början var en 
kul retrodetalj. Det var så man 
laddade flmen i de analoga 
M-modellerna, numera är batteri 
och minneskort placerat där. 
Men det är ganska opraktiskt, 
eftersom man får locket i handen 
samtidigt som man ska hantera 
minneskort eller batteri.

Även om kameran har fått 
videofunktion och kan utrustas 
med elektronisk sökare, ett nytt 
handgrepp med mera, skulle det 
vara fel att jämföra Leica M med 
till exempel Canon 5D MK III i 
mångsidighet. Sedan har vi hela 
det system av objektiv, blixtar, 
trådlösa flsändare och andra 
 tillbehör Canonfotografen har 
tillgång till.

Men för den som vill ha en 
enkel kamera, som trots enkel 
heten levererar bildfler av topp
klass, är Leica M ett bra val. Har 

man dessutom en dragning till 
det mekaniska är den ett kul 
alternativ eller komplement till 
dagens ”datoriserade” kameror. 
Möjligheten till tidsautomatik 
med Leican är dock en bra funk
tion. Även om jag föredrar att 
exponera manuellt är det prak
tiskt vid snabba ljusomställning
ar, till exempel vid gatufotografe
ring.

Att fokuseringen fortfarande är 
manuell känns helt rätt. Leica M 
har den klassiska förskjutna 
”dubbelbilden” i centrum av 
sökaren. Skärpeinställningen 
görs genom att man vrider foku
seringsringen tills dubbelbilden 
smälter ihop till en. Det tar lite 
tid att vänja sig, men med ett   
35 mm objektiv på kameran är 
det förvånansvärt lätt att träna 
upp snabbheten i fokuseringen.   
I svagt ljus så är det dessutom 
enkelt att hitta den exakta 
 skärpepunkten, inte minst tack 
vare den ljusa sökaren. 

En annan fördel med Leica M 
är att jag kan använda mina 
gamla Leica Mobjektiv.

Lätt att använda

Kameran är förvånansvärt kom
pakt för att vara en fullformats
modell. Den är något större än 
de analoga föregångarna men 
framför allt tyngre. De 700 gram
men ligger dock bra i handen 
och jag tycker att knappar och 

Sergels Torg i skymningen. 1/60 s 
vid bl. 4,0 och ISO 400. Bilden är 

medvetet underexponerad för att 
behålla all information i himlen 

och i stället ljusa upp människorna 
i Camera Raw. Men även jpg-flen 
har ett fnt omfång och skulle gå 

att efterbehandla med i stort sett 
samma slutresultat.

Leica M kan användas för att   
väcka liv i det avsomnade Leica 
R-systemet. Med hjälp av tillbehö-
ret Leica R Adapter M är det möj-
ligt att montera de högkvalitativa 
R-objektiven på kameran. Mät   -
sökaren fungerar dock inte med 
R-objektiven, så här kommer den 
elektroniska sökaren, Leica E-VF2, 
till användning. Den ger både 
 möjlighet till korrekt fokusering 
och visar ett hundraprocentigt 
bild utsnitt. Sökaren har en upp   -
lösning på 1,4 miljoner punkter och 
går att vinkla uppåt. Leica E-VF2 
kostar cirka 4 000 kronor.
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Kameran har tillbehörssko 
med kontakter för TTL- 
mätning med Leica-blixtar.        
I menyn kan man ställa in 
blixtexponeringskompensa-
tion och synk på andra ridån. 
Inbyggd blixt saknas, som på 
alla Leica M-kameror.

Optisk mätsökare med 0,68x förstoring 
och automatisk parallaxkompensation. 
Visar ljusramar för två brännvidder i taget: 
35/135 mm, 28/90 mm och 50/75 mm. 

Leica M mäter 13,9x8,0x 
4,2 cm och väger 680 g 
inklusive batteri (exklusive 
objektiv). 

Skärmen är på 3 tum  
(7,6 cm), har en upplösning 
på 921 600 punkter och är 
belagd med tåligt Corning 
Gorilla Glass. Den har också 
live view-funktion (fungerar 
som digital sökare) och kan 
visa en virtuell horisont.

Laddbart litiumjonbatteri, 
1800 mAh, 7,4V. Räcker till 
cirka 800 bilder enligt CIPA-
standarden. En ljudsignal 
varnar när strömmen börjar 
ta slut. För att komma åt 
batteriet måste man ta bort 
hela bottenplattan.
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1 
Håller man kvar avtrycka
ren efter exponeringen 
visas den nyss tagna 

 bilden på skärmen. en bra 
funktion för att kunna göra en 
snabb koll utan att behöva 
aktivera visningsläget.

2 
använd ett snabbt 
 minneskort med stort 
lagringsutrymme. 

snabbheten gör att kameran 
inte buffrar vid seriebilds 
tagningar och utrymmet att 
du slipper göra det krångliga 
bytet av minneskort allt för 
ofta.

HanteringstipsMinneskort SDHC. 
Bilderna kan lagras         
i antingen jpeg, raw 
(DNG) eller båda fl-
formaten samtidigt.

Runt avtrycket fnns ett vred 
som fungerar både som 
strömbrytare och för val 
mellan enbilds- eller serie-
tagning. Kameran kan ta 
serier med en hastighet            
på max 3 bilder/s, upp till 
12 bilder i följd oavsett om 
man väljer jpeg eller raw. 
Därefter blir bufertminnet 
fullt.

konstruktion och det faktum att 
den alltid fungerade, oavsett kyla 
och fukt. 

Leica M:s topp- och botten-
platta är tillverkade i solid mäss-
sing. Kamerahuset är av extra 
stark magnesiumlegering och 
gjord i ett stycke. Gummitätning-
ar vid reglage och utsatta platser 
gör att kameran tål vattenstänk, 
fukt och damm. Och skärmen är 
utrustad med reptåligt gorilla-
glas.

Reagerar direkt

Leica M reagerar på avtryckaren 
utan någon fördröjning vilket är 
en av fördelarna med mätsökar-
kameran; spegelrefexkameran 
måste fälla upp spegeln innan 
exponeringen sker. Mätsökaren 
har också en fördel vid långa 
slutar tider. Det uppstår ingen 
vibration från en spegel som rör 
sig och det är lätt att ta en hel 
serie bild er med bibehållen skär-
pa. Att processorn är snabbare än 
M9:ans är väldigt tydligt. Bild-
hastigheten och bufertminnet är 
betydligt bättre. Efter expone-
ringen kommer dessutom bilden 
omedelbart upp på displayen.

En av nyheterna är möjlighe-
ten att flma i full-HD-upplös-
ning. Ett plus är också att flm-
ningen startas och stoppas med 
en särskild knapp vid sidan av 
avtryckaren. I tillbehörsporten 
som ligger under tillbehörsskon 

för att ställa in skärpan: live view 
zoom. Med den kan man få tio 
gångers förstoring av skärmbild-
en och det känns mer använd-
bart. Framför allt när man vill 
fotografera  diskret och inte behö-
va föra kameran till ögat, men 
även vid fokusering i flmläget.

sammanfattning

Det jag imponeras mest av efter 
några dagars fotografering med 
Leica M är sensorn. I kombina-
tion med de högklassiga M-   
ob jektiven ger den bilderna en 
enorm detaljrikedom. Färgerna 
känns naturliga och rena. Trots 
den distinkta skärpan känns inte 
bilderna digitala, snarare får jag 
samma känsla som om de skulle 
vara fotograferade med flm.

Tillsammans med den snabba 
processorn, mätsökarens exakta 
fokusering och Summilux            
35 mm/1,4 mm är Leica M en 
kamera i världsklass. ■

kan man koppla in en stereo-
mikrofon. Via den kan man även 
ansluta mer avancerade mikro-
foner eller ”myggor”.

I tillbehörsporten kan man 
också ansluta en elektronisk 
sökare. Den kan bland annat 
hjälpa till med att hitta skärpan 
genom focus peaking, som med 
röda eller vita markeringar visar 
vilka konturer i motivet som är   
i fokus. 

Men personligen tycker jag att 
kameran förlorar det gedigna 
och snabbheten när jag använder 
den elektroniska sökaren. Jag 
testade den med ett 50 mm 

objektiv i hopp om att det skulle 
vara en bra kombination. I den 
vanliga mätsökaren har jag ald-
rig gillat 50 mm eftersom den 
bara visar en ram som markerar 
en beskärning av sökarbilden. 
För att dra nytta av hela sökar -
bilden krävs ett vidvinkelobjektiv, 
närmare bestämt 28 mm. Men 
skärpeinställningen med den 
elektroniska sökaren känns lång-
sam och nästan amatörmässig 
jämfört med den snabbhet och 
exakthet som mätsökaren kan ge.

Kameran har också möjlighet 
till live view på skärmen. Här 
fnns ytterligare ett hjälpmedel 

Tillbehöret Leica Multifunctional Hand-
grip M innehåller GPS-mottagare och 
ger möjlighet att geotagga bilderna.

Leicas ljusmätare är 
riktad mot slutaren. 
Denna är därför 
målad i grått, med 
en ljusare nyans              
i mitten. Ett knep 
som ger klassisk 
centrumvägd 
 mätning.
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Kamerahus:  
cirka 58 000 kronor

Bildsensor: CMOS, storlek 
35,8x23,9 mm (småbilds 
format).
Upplösning: 24 miljoner pixlar.
Objektiv: Leica Mfattning.
Känslighet: ISO 200–6 400         
i 1/3 steg. Utökad känslighet 
ned till ISO 100.
Vitbalans: Auto, sju förinställ
da lägen, kelvingrader samt 
manuell mätning.
Fokusering: Manuell fokus 
med kopplad mätsökare.
Ljusmätning: Centrumvägd 
TTLmätning.
Exponering: Bländarautomatik 
(A) och manuell exponering 
(M). Exponeringskompensation 
+/ 3 steg i 1/3 steg samt 
 bracketing.
Slutartider: 1/4 000–8 s i 
halva steg. Med tidsautomatik 
ner till 60 s. 1/180 s blixtsynk.
Video: 1 920x1 080 pixlar,            
25 bilder/s. Sparas som 
Motionjpeg (.MOV). Inbyggd 
monomikrofon. Anslutning för 
extern mikrofon via adapter 
som monteras i tillbehörsskon.
Övrigt: Histogram och varning 
för utbrända högdagrar. 
 Svenska menyer saknas. Adobe 
Lightroom 5 ingår (laddas ner 
från internet efter registrering 
av kameran).
Generalagent: Nordic Foto 
Import A/S, tel. +45 (0) 36 77 
19 77, www.leica-camera.seBilden av säckpipeblåsaren ingår i en serie på nio exponeringar. Kameran var inställd på raw+jpg men klarade av hela 

serien i ett svep utan att bufra. 1/500 vid bl. 8,0 och ISO 200.

Leica M fnns 
även i silver.

Saint Patrik’s Day fras med en parad i Stockholm. 
1/500 s vid bl. 6,8 och ISO 1 600. Gränderna i Gamla 
Stan är relativt mörka så det krävdes ett högt ISO-tal 
för att både få ett hyfsat skärpedjup och undvika 
rörelseoskärpa. Men skillnaden mellan 400 och 1 600 
ISO märks knappt på slutresultatet. Det var en situa-
tion där autofokus skulle varit användbar, eftersom 
deltagarna gick i riktning mot kameran. Men med lite 
träning går det bra att följa rörliga motiv med skärpan. 
Fördelen med mätsökaren är att man ser motivet hela 
tiden även i en seriebildstagning.
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