Det er ikke verdens hurtigste fokusering. Noget langsommere end mit Zuiko 11-22mm og en del
langsommere end mit Zuiko 14-54 mrk.II. Fokuseringen er faktisk ret langsom. Man kan godt fornemme, at
der er tungt glas, der skal flyttes frem og tilbage derinde i objektivet.
Det er ikke et egentligt macro-objektiv. Men kvaliteten af billederne på nært hold skal man bestemt ikke
kimse af, se bare skuddet af den lille humlebi.
Objektivet klarer sig, synes jeg, forbavsende godt i modlys og med solen direkte ind i linserne. Og det er jo
også helt nødvendigt, at det er svært at undgå direkte solindfald.
Men ude i kanterne af billedefeltet er der tendenser til CA – de irriterende lilla streger, som faktisk hurtigt
kan ødelægge et billede – og i hvert fald gøre billedet uanvendeligt til stockfoto. Det er, ikke underligt, især
et problem, når jeg tager billeder til HDR. For i HDR-processen er små lilla pixels og streger jo interessante
detaljer, der ”helt sikkert fortjener at blive fremhævet”…… Det er irriterende, men det er ikke nok til at
fjerne begejstringen for objektivet overhovedet.

Teknik
http://www.olympus.dk/consumer/dslr_ZUIKO_DIGITAL_ED_8mm_1_3_5_Fisheye_Specifications.htm
Linket går til fiskeøjets tekniske data på Olympus’s hjemmeside. Hovedlinjerne er:
Diagonal fiskeøje optik
180° synsvinkel
Nærmeste afstand fra frontglas til motiv 2 cm
Nærhedsgrænse 13,5 cm
Vejrsikret
Linserne ser sådan ud:
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PRIS
Ifølge pristjek står objektiver til lidt over kr. 6.000.- for øjeblikket. Jeg fik det en del billigere – købte det
brugt via den engelske eBay-side. Mit objektiv er uden brugsspor overhovedet. Selvom sælger fortalte, at
det er seks måneder gammelt, så har jeg ikke kunnet finde et eneste spor af brug – og det virker perfekt.
Prisen var 3.700 inklusiv transport, så jeg har sparret 2.300 i forhold til nypris herhjemme – og jeg tror
faktisk, at jeg sagtens kunne sælge det for de samme penge, som jeg har givet. Men det er ikke til salg!

Billederne
Linierne er buede og det
giver selvfølgelig ingen
mening at fotografere en
mur og sige: ”Lad os se, om
der er tøndeeffekt her”. For
det er der. Til den store
guldmedalje – det er jo det,
der er meningen.
Afstanden mellem
frontlinsen og væg er
omkring 10 cm.

Jeg står ca. en meter fra
rækværket og som det ses,
så er hele altanen med i
billedet.
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Humlebien på altanen er
skudt med blot 3-4 cm’s luft
mellem den og objektivet.

Herunder er Møns Klint fanget lige efter solopgang i et HDR, hvortil der er brugt ni billeder med et trin
imellem. Når horisontlinien falder sammen med objektivets horisontale midterlinie, så er der ingen bue i
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vandoverfladen; men buen er der stadigvæk – læg mærke til kystlinien, som ”tager et gevaldigt sving” i
højre side af billedet. det gør kystlinien ikke i virkeligheden – den er næsten lige….
Men kan man sagtens få en fin ”sur” mund i sine billeder. Her peger jeg kameraet nedad – ned i vandet – og
får allligevel både horisonten og himlen med. Klinten i venstre side er Møns Klint – og billedet er taget før
solopgang. Det er HDR på tre billeder med to trin imellem.

Den glade mund fås derimod ved at pege
kameraet opad. Her er det Utterslev Mose, som
lægger baggrund til. Billedet er HDR på tre
billeder med et trin imellem.
Dette billede indeholder i øvrigt et godt
eksempel på, hvor meget CA kan kommer ind og
forstyrre. Se nedenstående 100% crop fra
træerne i venstre side:
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100% crop af ovenstående
billede viser, hvordan der kan
opstå CA i billedet.
Pilen peger på nogle af de
lilla streger, som plager dette
billede.
Det er et irriterende
fænomen, men heldigvis er
det ikke et generelt problem
ved objektivet.

Det kendte motiv med
træstammers flugt imod
himlen virker særligt godt
med et fiskeøje, for her bliver
stammerne ekstra lange, da
objektivet jo indfangerne
stammerne helt fra den
højde, som billedet er taget i:
i dette tilfælde ca. 180 cm.
Så diagonalerne viser altså
horisonten fra 180 cm’s
højde. Det skal man huske,
når man ikke vil have
eventuelle huse og den slags
med i billedet…

Man kan også udnytte, at objektivet lægger forskellige buer ind i billedet alt efter, hvor linierne løber. I
nedenstående billede står jeg hævet lidt over stranden ved Møns Klint og fotograferer direkte ud over
vandet. Jeg skyder vinkelret på kysten. Kameraet peger let nedad – og jeg får min sure mund i
horisontlinien. Men vandkanten er (næsten) ret. Derimod opnår jeg, at objektivet buer den næste linie:
Grænsen mellem de sorte granitsten og kalkstenene. Den lille lysende prik ude over horisonten er solen,
som netop kigger op. Billedet er HDR på syv billeder:
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Herunder er jeg kommet tæt på et svanepar i Furesøen. På billedet til venstre er jeg blot 40-50 cm fra
svanen; men der på billedet til højre er omkring en meters penge. Læg mærke til, at objektivet klarer sig
fint med solen direkte ind – der er faktisk så godt som ingen flares i billederne.
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Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes vældig godt om objektivet. Prøv at se ovenstående
skud, hvor jeg står med ryggen til vindmøllen og læner mig op ad ”benet”. Læg mærke til, at skyerne i ude i
diagonalerne ”vender rigtigt” – altså sådan at forstå, at jorden/havet er i hvert hjørne. Billedet er i øvrigt
HDR på tre billeder med et trin imellem.
Samlet
WOW. Det er en WOW-oplevelse at fotografere med fiskeøje. Og Zuiko 8mm giver fuldt ud alt det, der skal
til oplevelsen. Det er skarpt – langt langt ud til billedekanten. Det er lækkert at arbejde med (selvom man
lige skal lære noget om, hvor meget ens fingre kan komme inden for motivet). Og det er ikke nogen løgn,
når man får fortalt, at man ikke har lyst til at pille objektivet af sit kamera.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om karakteren.
Karakter ud af fem: 5
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