Generelt indtryk
Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker
både i Rusland og Japan.

135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder som mange af de andre 135mm’ere der i dag
pryder min reol. Dvs. det vejer vel omkring 300 gr., det bruger 52 mm filter og rager mellem 8,4 og 9,7 cm
frem foran dit kamera. Dertil kommer adaptorringen. Med største blænde på f/2,8 er lysfølsomheden rigtig
god.
Det er et meget behageligt objektiv at betjene. Byggekvaliteten er helt i top; metal og glas og en følelse af,
at objektivet kan tåle meget. Der er fin balance og alt, hvad du skal kunne regulere går rigtig lækkert.
Fokusringen går afdæmpet og glat, blænderingen har en fin modstand og helt præcise klik; manuel-auto
knappen (til blænden) med en dejlig fasthed.
Fokusringen har gode gummidupper og giver derfor et sikkert grebet. 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 190 grader. Det er ikke så meget, som på nogle af mine
andre 135mm’ere; men det har både fordele og ulemper. Fordelen er bl.a. at man ikke drejer så langt, når
der skal findes fokus – og fokusering kan derfor gå hurtigere. Ulemperne er bl.a. at det kan være svære at
finde fokus end ved stor omdrejning, da ganske få mm kommer til at betyde noget markant i forhold til
fokuseringsafstanden. Fokus mellem 1,5 meter (nærhedsgrænsen) og 7-8 meter ligger på de første 180
grader, så det er nu ikke svært at ramme fokus på den distance alligevel. Og ret beset heller ikke fra 7-8
meter og til uendeligt.
Blænden går fra f/2,8 til f/22. Ringen til blænde er tynd, men den er let at betjene, da den er udstyret med
fordybningerne 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 seks lameller.
Det er et M42-objektiv. dvs. Fatningen er et gevind og du skal derfor have en adaptorring 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 adaptorring få fokushjælp. Fokushjælp betyder, at kameraet giver et ”biiip” fra sig,
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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:
Jeg har ikke kunnet finde de data, som jeg ellers viser for objektivet. Hvis du støder på dem, så må du meget
gerne give mig besked, tak.

Pris
Objektivet har en række år bag sig; men på eBay kan man stadig finde eksemplarer, der er flotte og
velholdt. Mit er sådant et. Jeg tror også, at det har været renset udvendigt, for det er meget rent.
Mit ligner et næsten nyt eksemplar. Stort set uden brugstegn. Linserne er rene og klare og lamellerne er
rene og tørre.
Jeg fandt det på eBay.uk. Den billigste køb-nu-pris på eBay UK er pt. £39; men der er et par stykker, som
har en lavere pris (og nogle dage tilbage af auktionen). så omkring de £39 er et forventeligt prisniveau.

Billederne
Alle billeder er taget med Olympus E-30:
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Både æblerne herover og grenene herunder er fotograferet med f/5,6.

I mine øjne er det fine billeder med en god skarphed, meget flot farvegengivelse og desuden en behagelig
bokeh. Æblerne er fotograferet på omkring 3 meters afstand. Bladene med stolpen bag ved er fotograferet
på omkring 2,5 meter, men egebladene (til højre) er fotograferet på omkring 5 meters afstand.
Til venstre et billede taget
med f/4.
Der er en fin og hurtig
bokeh, kraftigst foran
objektivet, som det skal
være og skarpheden er også
god.
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Og på større afstand
(omkring syv-otte meter til
fokus, som er i centrum)
viser objektiver de samme
fine tendenser.
Blænden er igen f/4 og det
ses, hvordan bokeh’en
lægger sig i et jævnt forløb
ud fra billedets centrum.

Og her med f/5,6 ses en
svamp på et træ. Afstanden
til træerne i baggrunden er
omkring 20-25 meter.
Afstanden til svampen er
omkring 3 meter.

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.
Herunder en lille test, hvor jeg har taget en række billederne af samme motiv og med samme indstillinger –
på nær blænden. Jeg har beskåret billederne sådan, at bokehen og skarpheden kan ses og vurderes.
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Testen er fotograferet med en afstand på ca. 2,5 meter til motivet. Ovenstående billede er et sammenklip
af billeder taget med hver deres blændetrin og efterfølgende croppet til 1000 x 200 pixels. Der er
fotograferet med fast lys og i ”A”. Som det bemærkes, så er objektivet skarpt fra f/4 til f/8. F/2,8 er lidt
ulden i kanterne og det er f/11, f/16 og f/22 også.
Den første test er yderligere
”krydret” ved at jeg har
fotograferet en udskrift af et
testark, som jeg har fundet på
nettet.
Jeg har efterfølgende croppet
centrum ud af billederne og sat
de syv crops sammen til billedet,
som kan ses her til højre.
Det er samme resultat:
Skarpheden er noget mangelfuld
når objektivet er helt åbent med
f/2,4. Men straks der er blændet
en smule ned, kommer
skarpheden tydeligt frem. Og her
viser testen også, at objektivet
taber lidt pust fra f/11.
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Og på afstand ser tingene sådan ud:
Der er omkring 200 meter til skorsten og det røde
felt viser, hvor meget et crop på 1000 x 750 pixels
fylder ud af hele billedet.
Herunder ses så croppet.
Skarpheden kunne være bedre, men på den anden
side skal det erindres, at der er 200 meter til
fokuspunktet og brændvidden er blot 135mm (dog
modsvarende 270mm i FF-format, da billederne er
taget med Olympus E-30).

Bemærk, at objektivet viser tegn på noget CA på venstre side af skorstenen.
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Samme princip som forrige billedesæt.
Her er der omkring 50 meter til fokuspunktet (knuden
af grene i birken). Der er fotograferet med f/5,6.
Den røde firkant viser størrelsen af et 950 x 713 pixels
crop i forhold til hele billedet.
Denne gang er der ikke noget CA at se. Skarpheden
ser fin ud. Men der er noget støj i knuden af
birkegrenene.
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Og den sidste gang med skarpheden på afstand.
Der er omkring 100 meter til fokuspunktet. Der er
fotograferet med f/4. Mågen er lige landet.
Den røde firkant viser denne gang, hvor meget et
750 x 1000 pixels crop fylder.
Der er en lille smule CA. Skarpheden er bestemt
rimelig i forhold til afstand og brændvidde.
Alt i alt syntes jeg, at objektivet leverer en god ydelse
på de lange afstande.

Og vi tager lige lidt flere
billeder:
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Herover og herunder: Billederne er taget med f/4.

Til venstre endnu et
billede med f/4.
Afstanden til baggrunden
er omkring 75 meter og
det er røde mursten.
I mine øjne er det en
meget smuk gengivelse af
årets sidste spanske
marguritter i mine
altankasser.
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Samlet
Jeg syntes, at der er noget særligt ved at bruge de gamle, manuelle objektiver. De har en sjæl, som nogle
gange går op i en højere enhed med deres billedkvalitet.
Jeg syntes godt om dette objektiv.
Skarpheden er rigtig god fra f/4 og til og med f/8. Og måske er den lidt mere end blot rigtig god. Den lægger
sig op ad betegnelsen knivskarp. Farvegengivelsen er flot. Lidt på den varme side måske, men bestemt flot.
Bokehen lægges flot og jævnt.
Håndtering af objektivet er ligetil og konstruktionen er gennemtænkt og veludført.
Karakteren er derfor ikke svær at give:
Karakter ud af fem: 3,5
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