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tt en retrovåg är över oss 
har nog inte undgått
någon som är intresse-
rad av fotoprylar. Det 

senaste halvåret har vi fått se flera 
kameror med omisskännlig prägel 
av nostalgi, till exempel lyxkom-
pakten Fujifilm Finepix X10, eller 
Olympus OM-D E-M5 som testas 
på sidorna 90–92. Systemkameran 
Fujifilm X-Pro 1 som vi ska testa 
här, flörtar vilt med fotografer som 
gillar gamla klassiska mätsökar -
modeller. Men retroutseendet till 
trots är Fujis kamera en toppmo-
dern skapelse – utrustad med en 
16-megapixel bildsensor i APS-C-
format, videoinspelning i full-HD
och en stor och skarp skärm på
baksidan.

Fujifilm X-Pro 1 bildar också 
stommen i ett helt nytt kamera -

■	 Gedigen	med	mycket	
	retrokänsla

■	 Hybridsökare	–	både	optisk	
och	högupplöst	elektronisk

■	 Stor,	mycket	tydlig	skärm

■	 Hög	skärpa	och	fin	färg
återgivning

■	 Lågt	brus,	användbar	bild	
ända	upp	till	ISO	12	800

■	 Traditionell	slutartidsratt	
och	bländarring

■	 Rawkonvertering	i	kameran

■	 Verklig	upplösning	är
något	lägre	än	utlovat

■	 Långsam	autofokus	vid	
svagt	ljus	

■	 Ljusramarna	i	optiska	
	sökaren	visar	för	snävt	
utsnitt

■	 Lätt	att	komma	åt	ström
brytaren	av	misstag

■	 Ratten	för	exponerings	
kompensation	saknar	lås

■	 Inte	särskilt	lämpad
för	videofilmning	

PLUS

MINUS

objektivet, och att fokuseringen 
sker manuellt med hjälp av en 
 speciell avståndsmätare med dub-
belbild. Halvgenomskinliga så 
 kallade ljusramar markerar vilket 
bildutsnitt som hamnar i bilden.

Fuji X-Pro 1 har visserligen en 
optisk sökare av genomsiktstyp 
som är försedd med ljusramar för 
de olika objektiven. Men där slutar 
likheten, för Fujis konstruktion är 
avsevärt mer avancerad och mång-
sidig. Här kan man nämligen också 
koppla om till en högupplöst elek-
tronisk sökarbild. Det görs snabbt 
och enkelt med en liten arm på 
framsidan av kameran. Den elek-
troniska sökaren har flera fördelar. 
Till exempel visar den exakt rätt 
utsnitt vid alla fokusavstånd och 
den ger även en uppfattning om 
skärpedjupet och hur motivet ser 
ut då man fotograferar i svartvitt. 
En ännu större fördel är att man 
kan använda rejäla teleobjektiv och 
till och med zoomar, vilket i prakti-
ken är omöjligt med en mätsökare. 
Dessutom kan den elektroniska 
varianten visa den nyss tagna bild   -
 en, eller användas för att göra 
inställningar i menyn. 

Fotograferar man i mörker upp-
täcker man ytterligare en trevlig 
sak – Fujis elektroniska sökare 
visar motivet ljusare och tydligare 
än man ser det med blotta ögat. 
Samma sak gäller för övrigt också 
om man använder kamerans stora 
och högupplösta skärm för fotogra-
fering (live view).

Suverän sökare

Föredrar man att använda den 
optiska sökaren klarar även den att 
visa en mängd nyttiga uppgifter 
under och vid sidan av bilden. Till 
exempel slutartid och bländare, 
exponeringskompensation och 
känslighet. Med ett tryck på en 
knapp kan man även få fram ett 
histogram i realtid, en virtuell hori-
sont och ett rutnät som hjälp vid 
kompositionen. All den här infor-
mationen speglas in i sökarbilden 
från en liten display i botten av 
kameran. 

Fujis hybridsökare är helt enkelt 
en suverän konstruktion, som före-
taget än så länge är ensamt om. 
Tekniken är dock inte ny utan 

tESt FujiFilm X-PrO 1

System med sökaren i fokus
X-Pro 1 är den första kameran i Fujifilms nya kamerasystem. Den har
utmärkt bildkvalitet och en strålande sökare som fungerar på flera sätt.

tEXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

system. I dagsläget består det av 
tre objektiv – ett 18 mm/2,0 vid-
vinkel (motsvarande 28 mm för 
småbildsformatet), ett 35 mm/1,4 
som är ett ljusstarkt normalobjektiv 
samt ett 60 mm/2,4 kort tele (mot-
svarande 90 mm). Det sistnämnda 
är dessutom ett makroobjektiv som 
kan fokuseras ner till skala 1:2. 
Med andra ord en samling som 
räcker långt för den som är intres-
serad av gatu-, dokumentär- och 
porträttfotografi.

Elegant och rejäl

Att X-Pro 1 inte är en kamera för 
var man vittnar priset om. Kamera-
huset kostar nästan 17 000 kronor 
och de befintliga objektiven kring   
6 000 styck. Men för den som 
drömmer om att äga en digital 
mätsökarkamera är priset ändå 
avsevärt lägre än för det enda 
alternativet som finns i dagsläget, 
nämligen Leica M9 som kostar    
55 000 kronor. Man får alltså en 
X-Pro 1 och tre objektiv för betyd-
ligt mindre än vad man får ge för 
bara M9-huset. Och även om Fujin 
inte riktigt kommer upp i den 
byggkvalitet Leica är känd för, är 
den ingalunda ett fuskbygge. Det 
här är en elegant och samtidigt 
rejäl kamera som ligger fint i han-
den tack vare ett svagt utsvängt, 
gummiklätt handgrepp. Avtrycks-
ljudet är en aning högre än Leicas 
men klart lägre än hos flertalet 
 spegelreflexkameror.

Till skillnad från Leica M9 är 
Fujifilm X-Pro 1 inte en mätsökar-
kamera i ordets rätta bemärkelse. 
En mätsökare är en optisk kon-
struktion som innebär att man tit-
tar genom kameran, inte genom 

De	tre	befintliga	objektiven	är	samt
liga	fasta	brännvidder	och	förhållan
devis	kompakta.	Men	systemet	ska	
enligt	Fujifilm	byggas	ut	rejält	redan			
i	slutet	av	detta	år	och	under	2013,	
bland	annat	med	tre	zoomobjektiv						
–	en	18–72	mm/4,0	standardzoom,	
en	12–24	mm/4,0	vidvinkelzoom	och	
en	72–200	mm/4,0	telezoom.	Alla	
dessutom	begåvade	med	bildstabili
sering!	Och	vill	man	använda	Leica	
Mobjektiv	erbjuder	Fuji	redan	nu	en	
adapter	för	sådana.	

A
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tillgå, som täcker i stort sett hela 
skärmen eller sökaren. Dessutom 
går det att ändra storlek på AF-
punkten, i fem steg. Det gör man 
genom att vrida på kamerans lilla 
inmatningshjul. Oavsett om man 
arbetar med kameran på fri hand 
eller stativ är det alltså enkelt att   
få autofokusen att ställa skärpan 
precis där man vill. Knappen man 
använder för att välja AF-punkt är 
placerad längst ner vid baksidans 
vänstra hörn – kanske inte riktigt 
där man väntar sig att finna den. 
Men placeringen fungerar rätt bra 
och det är inga problem att komma 
åt knappen medan man tittar i 
sökaren. Kameran kan också ställas 
in så att den väljer fokuspunkt 
automatiskt men det rekommen-
derar jag inte – X-Pro 1 saknar 
ansiktssökande automatik och 

introducerades redan förra året 
med kompaktkameran Fujifilm 
X100. I X-Pro 1 har den förfinats 
ytterligare. Läs mer i rutan här 
intill.

Kontrastsökande autofokus

Till skillnad från Leicas M-kameror 
har Fuji X-Pro 1 autofokus. Den är 
av kontrastsökande typ, vilket inne-
bär att den använder bildsensorn 
för att ställa skärpan. En fördel 
med kontrastsökande fokus är att 
den är väldigt noggrann vid bra 
belysning. En nackdel är att den 
blir både långsammare och osäkra-
re vid sämre ljusförhållanden. Trots 
att kameran har inbyggd AF-lampa 
för hjälpbelysning händer det att 
den fokuserar fel när ljuset tryter.

Val av AF-punkt kan göras manu-
ellt och här finns 49 positioner att 

Fuji X-Pro 1 startar snabbt,          

på mindre än en sekund. Vad 

beträffar autofokus är den 

medelsnabb i bra ljus. Vid 

svagt ljus tar det upp emot 

 dryga sekunden för kameran 

att ställa skärpan. Och trots 

relativt hög bildhastighet vid 

serietagning är det här inte en 

kamera för sportfotografering. 

Dels hänger inte den kontinuer-

liga autofokusen med särskilt 

bra vid rörliga motiv, dels är 

buffertminnet lite för snålt 

 tilltaget. Det tar snabbt slut, 

särskilt då man använder raw-

format, och kameran blir rejält 

mycket segare. För motiv som 

golfsvingar eller liknande, där 

själva motivet är stillastående 

och rörelsen snabbt är över, 

duger dock Fujin alldeles 

utmärkt.

Så snabb                     
är kameran

Autofokus

Fujinon	XF	18	mm/2,0: 

0,32 s

Fujinon	XF	35	mm/1,4: 

0,42 s

Fujinon	XF	60	mm/2,4: 

0,46 s

Slutarfördröjning: 0,06 s

Serietagning

Uppgiven	hastighet:                

6 bilder/s

Verklig	hastighet:                      

6 bilder/s

Maximalt	bildantal:               

20 jpeg-bilder, 12 raw.   

uppmätt med San Disk 

Extreme Pro 95 mB/s.

Den	fina	bildsensorn	i	Fuji	XPro	1			
har	stort	dynamiskt	omfång	och	
	hanterar	kontrastrika	motiv	som	det	
här	galant.	Men	den	kommer	bäst			
till	sin	rätt	då	man	fotograferar									
med	rawformat.	Tyvärr	är	det	med
följande	rawprogrammet	Silkypix	
inget	vidare.	Adobe	Camera	Raw	7.1			
(i	Photoshop	CS6)	och	Lightroom	4	
har	däremot	stöd	för	Fujins	rawfiler.	
Avsaknad	av	lågpassfilter	framför	
sensorn	gör	också	att	bilderna	får	
ganska	distinkt	skärpa	och	man	får	
vara	försiktig	med	att	lägga	på	ytter
ligare	skärpning	vid	bildbehandling.
Objektiv:	Fujinon	XF	18	mm/2,0,											
bl.	9.

➤

Den	optiska	sökaren	i	Fujifilm	XPro	1	
är	mer	avancerad	än	den	i	Fujifilm	
X100.	Här	ändrar	sökaren	automa
tiskt	förstoring	när	man	byter	objek
tiv,	genom	att	fälla	fram	ytterligare	
en	lins	i	strålgången	(se	illustratio
nen).	Med	18	mm	vidvinkel	är	försto
ringsgraden	0,37x,	med	35	mm	och	
60	mm	brännvidd	ökar	förstoringen	
till	0,60x.	Man	kan	också	växla	för
storingsgrad	manuellt	genom	att	
hålla	in	sökararmen	i	2	sekunder.	
Även	ljusramen	som	markerar	bild	
utsnittet	anpassas	för	den	aktuella	
förstoringen.	Tyvärr	visar	den	alltid	
ett	aningen	snävare	utsnitt	än	vad	
som	verkligen	kommer	med	på	
	bilden.
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Sensor med nytt färgfilter
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 skärpan ställs ofta på närmast 
 liggande föremål, även om det inte 
är huvudmotiv i bilden.

Själva fokusmotorn sitter i objek-
tiven och ger ifrån sig ett skorran-
de, inte särskilt behagligt ljud. Men 
det är inte så högt och stör nog 
främst fotografen. Även den manu-
ella fokuseringen är motordriven 
och man måste vrida en hel del på 
fokusringen för att det ska hända 
något. Lite tråkigt. Här är Leicas 
objektiv överlägsna med sin precisa 
och mjukgående fokusring. Väljer 
man ändå att fokusera manuellt 
görs det enklast med den elektro-
niska sökaren. Då ser man nämli-
gen själv när motivet är skarpt och 
man kan dessutom fininställa skär-
pan med hjälp av ett förstorat bild-
utsnitt.

När man fotograferar med den 
optiska sökaren ser motivet alltid 
skarpt ut och man är hänvisad till 
att ställa skärpan med hjälp av en 
avståndsskala i sökarens neder-
kant. Fiffigt nog visar den också 
skärpedjupet vid vald bländare. En 
annan smart sak är att knappen för 
exponerings- och fokuslås (AE-L/
AF-L) kan användas för att aktivera 
autofokus tillfälligt. En mycket 
användbar finess. Men tyvärr är   
det bara när kameran är inställd på 
manuell fokus som knappen kan 
användas för AF-start. Varför inte 
ge den möjlighet att få samma 
funktion även då kameran är 

 in  ställd på autofokus, och sam -
tidigt koppla bort AF-starten från 
avtrycket? 

Saknar låsfunktioner

På kamerans ovansida finns en 
 traditionell slutartidsratt med hela 
steg, från 1 s till 1/4 000 s samt B 
och T-lägen. Bländaren kan ställas   
i tredjedels steg med en vanlig 
bländarring på objektivet. Båda 
reglagen är utrustade med auto -
matiklägen (tids- respektive blän-
darautomatik) i form av ett rött A. 
Ställs både slutartidsratten och 
bländarringen på A får man pro-
gramautomatik. På slutartidsratten 
är A-läget försett med lås men 
märkligt nog finns inte motsvaran-
de funktion på bländarringen och 
det är lätt hänt att man råkar ändra 
exponeringsmetod av misstag. Det 
finns fler sådana här missar. Den 
lilla ratten för exponeringskompen-
sation, placerad vid kanten på 
ovansidan, har inte heller någon 
låsfunktion. Och det hände några 
gånger att jag tog felexponerade 
bilder därför att ratten hade rub-
bats. Strömbrytaren, som består av 
ett vred runt avtrycket, är ett annat 
exempel på mindre lyckad utform-
ning. Den är visserligen snabb och 
enkel att starta kameran med när 
man vill göra det avsiktligt men 
den hakar lika lätt tag i något när 
man till exempel lägger ner kame-
ran i en väska. Som tur är stänger 

Storlek	och	vikt:	
14x8,2x4,3	cm.	Cirka	
450	gram	inklusive	
batteri	och	minneskort	
(exklusive	objektiv).	

Minneskort	SD	(HC/
XC).	Bilderna	kan	
lagras	i	antingen	jpeg	
(två	valbara	nivåer),	
raw	eller	båda	fil
formaten	samtidigt.

Optisk	genomsiktsökare	med	
exponeringsinformation	och	
ram	för	bildutsnitt.	Omkopp
lingsbar	till	0,47tums	elektro
nisk	sökare	med	1,44	miljoner	
färgpunkter	och	100	procent	
täckning	av	bilden.

Skärmen	är	på	3	tum	
(7,5	cm)	och	har	en	
upplösning	på	1,23	mil
joner	färgpunkter.	Sido
förhållande	4:3.

Laddbart	litiumjonbatteri,	NPW126,	
7,2	V,	1010	mAh,	som	räcker	till	unge
fär	300	bilder	enligt	CIPAstandar
den.	Man	får	se	upp	när	man	sätter	in	
batteriet,	det	går	nämligen	att	vända	
det	fel	och	ändå	stänga	luckan.

Ögonsensor:	Växlar	automa
tiskt	mellan	skärm	och	sökare	
när	kameran	hålls	till	ögat.	
Men	den	reagerar	också	på	
andra	föremål.	Och	i	starkt	sol
ljus	från	sidan	märker	den	inte	
att	man	tittar	i	sökaren,	som	
man	då	får	växla	över	till	
manuellt.

Tillbehörssko	med	TTL	

kontakter	för	Fujifilms	blixtar.	
På	sidan	av	kameran	finns	
PCuttag	för	anslutning	av	
studioblixtar.	Inbyggd	blixt	
finns	inte.

För att ge maximal skärpa och 

detaljåtergivning har Fuji valt att 

inte förse bildsensorn i X-Pro 1 

med lågpassfilter. För att undvika 

moaré har man i stället utvecklat 

ett nytt färgfilter med ett mer 

 oregelbundet arrangemang av 

röda, gröna och blå pixlar än det 

traditionella Bayer-mönstret. Till 

vänster ser vi Fujis färgfilter och   

till höger Bayer-mönstret som 

används i de flesta kameror. i prak-

tiken använder dock även Fujis 
 filter ett slags mönster och i ensta-

ka motiv går det att urskilja både 

moaré och ”aliasing”, alltså att 

sneda linjer avbildas taggiga. Och 

även om bilderna blir skarpa är 

detaljåtergivningen inte så hög 

som väntat. Vid avfotografering av 

en testtavla (iSO 12233) kunde vi 

mäta upp maximalt 2 400 linjer/

bildhöjd med raw-format. med jpeg 

var detaljåtergivningen ännu lägre. 

Som jämförelse gav Nikon D7000, 

som också har en 16-mega     pixel-

sensor, 2 700 linjer/bildhöjd. Fujins 

lägre detaljåtergivning kan bero på 

att såväl kamerans processor som 

raw-konverteringsprogrammet vi 

använde (Adobe Camera raw 7.1) 

har svårt att hantera det udda färg-

filtret lika effektivt som ett Bayer-

mönster.

Fujis	färgfilter Bayer	färgfilter
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tekniska data

Kamerahus:                                              

Cirka 16 900 kronor.

Bildsensor: CmOS, storlek 

23,6x15,6 mm (APS-C).

Upplösning: 16 miljoner pixlar.

Objektiv: Fujifilm X-fattning. 1,5 x 

skenbar brännviddsförlängning 

jämfört med småbildsformatet.

Känslighet: iSO 200–6 400 i    

1/3 steg. utökad känslighet ner 

till iSO 100 och upp till motsva-

rande iSO 25 600.

Vitbalans: Auto, sju förinställda 

lägen, manuell mätning mot vit 

yta, manuell i kelvingrader.

Fokusering: Kontrastautofokus 

med 49 punkter, automatiskt 

eller manuellt valbara. manuell 

fokus med förstorat bildutsnitt. 

Hjälpbelysning vid svagt ljus.

Ljusmätning: Flerfälts-, medel-

värdes- och spotmätning.

Exponering: Program-, tids-, 

bländarautomatik samt manuell 

exponering. Exponeringskom-

pensation +/- 2 steg i 1/3 steg 

samt bracketing.

Slutartider: 1/4 000–30 s samt 

B (max 60 min). inställbara i hela 

steg. 1/180 s blixtsynk.

Video: 1 920x1 080 eller 1 280x 

720 pixlar med 24 bilder/s.           

max 29 minuter. inbyggd stereo-

mikrofon. HDmi-utgång.

Övrigt: Sveppanorama. Dubbel-

exponering. Virtuell horisont kan 

visas både på skärmen och i 

sökaren. Histogramvisning och 

högdagerblink. inbyggd raw- 

konvertering. Svenska menyer. 

Generalagent: Fujifilm Sverige, 

tel. 08-506 141 00.

Fujis	kamera	har	ett	flertal	förpro
grammerade	bildinställningar	som	är	
tänkta	att	simulera	företagets	olika	
filmer.	Standardläget	kallas	Provia	
efter	diafilmen	med	samma	namn,	
och	ger	lagom	mättnad	för	de	flesta	
motiv	(bilden	ovan).	Vill	man	ha	
intensivare	färg	och	kontrast	kan	
man	välja	Velvia.	För	porträtt	passar	
det	mjukare	läget	Astia	bättre.	

kameran av sig själv efter en stunds 
inaktivitet.

Särskilda knappar för känslighet 
och vitbalans saknas. Det finns 
dock en programmerbar funktions-
knapp (Fn) på ovansidan som kan 
tilldelas en av dessa uppgifter. På 
baksidan finns också en knapp 
märkt ”Q” (Quick Meny) som 
 aktiverar en snabbmeny med sym-
boler för ett antal kamera- och 
bildinställningar. Som bildkvalitet, 
vitbalans, filmläge, färgmättnad, 
kontrast med mera. Det går att 
 spara upp till sju uppsättningar 
med förprogrammerade inställ-
ningar som man kan komma åt via 
Q-knappen. Bra!

Vad beträffar finesser så är Fuji 
X-Pro 1 avsevärt bättre utrustad än 
Leica M9. Här finns bland annat 
sveppanorama, dubbelexponering 
och en meny för raw-konvertering, 
som innebär goda möjligheter att 
påverka resultatet. Inbyggd blixt 
saknas dock men det är heller 
 ingenting man förväntar sig på en 
modell som den här.

Ingenting för filmare

Som jag nämnde i inledningen har 
Fujin också videoinspelning i full-
HD (1 920×1 080 pixlar). Men 
video är inte kamerans starka sida. 
Filmerna får visserligen hög upp-
lösning och god skärpa, men vid 

panorering märks en tydlig ”rolling 
shutter”-effekt, vilket innebär att 
raka linjer avbildas sneda. Auto      -
fokusen i videoläget är dessutom 
både relativt långsam och osäker. 
Och ljudet från fokusmotorn hörs   
i filmerna – även när man ställer 
skärpan manuellt. Att det inte finns 
någon ingång för extern mikrofon 
fäller avgörandet – det här är inte 
en kamera för seriös filmning.

Vad gäller fotografering är det en 
helt annan femma. Fuji X-Pro 1 ger 

hög skärpa och mycket fin färgåter-
givning, bland annat tack vare en 
automatisk vitbalans som fungerar 
förvånansvärt väl även i konstljus. 
Kamerans 16-megapixelsensor har 
också stort kontrastomfång, vilket 
särskilt märks då man fotograferar 
med raw-format. Här finns gott   
om teckning i såväl hög- som låg-
dagrar, som kan lyftas fram vid 
raw-konverteringen. Jpeg-bildernas 
högdagrar blir en aning hårda vid 
Fujis standardinställning, men   

den kan ändras i kamerans meny. 
Känslighetsområdet sträcker sig 

från ISO 200 ända upp till 25 600 
om man gör en specialinställning   
i menyn. Bildkvaliteten vid höga 
känsligheter är imponerande, vad 
gäller såväl brus som bevarandet 
av färgmättnad och detaljer. ISO   
3 200 håller utan vidare för en 
A3-utskrift, och ofta ISO 6 400 
 också, medan ISO 12 800 är fullt 
användbart för mindre utskrifter. 
Fuji X-Pro 1 är tveklöst en av mark-
nadens bästa kameror för den som 
vill fotografera i svagt ljus. Här   
klår den lätt Leica M9, som ger ett 
besvärande kraftigt färgbrus redan 
vid ISO 2 500.

Sammanfattning

Sammantaget är Fujifilm X-Pro 1 
en kamera som trots några missar   
i handhavandet väcker habegär. 
Den gedigna känslan, fina hybrid-
sökaren och den utmärkta bild           -
kvaliteten gör att priset känns 
     motiverat, om än knappast lågt. ■

Gillar	man	att	
fotografera	i	svart
vitt	är	den	elektro
niska	sökaren	en	
klar	fördel	–	man	
ser	hur	gråtonerna	
blir	redan	före	
exponeringen.	
Svartvittläget	kan	
också	kombineras	
med	simulerade	
gul,	röd	eller	
grönfilter,	vilket	
ger	olika	gråskala.
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