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Generelt indtryk 

 

 
 

 

Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra 

vidvinkel.  Men som bekendt betyder en kort 

brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er 

både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde 

på over 10 cm. Selvom objektivet er et zoom, så 

ændres objektivlængden ikke ved zoom.  

 

Objektivet har fast modlysblænde, og forreste glas 

er så kraftigt buede, at der ikke er filtergevind. 

Største blænde er f/4,5 ved 8 mm og f/5,6 ved 16 

mm. Det er derfor ikke, hvad vi kan kalde for et 

lysstærkt objektiv. Men på den anden side: Mange 

ultrakorte objektiver topper typisk omkring f/4,5, 

så det skal ikke nødvendigvis komme 8-16 til last.  

 

Objektivet er i Sigma’s kendte grålige farve, og det 

har indlagt fokusviser. Visningsområdet går fra lidt 

under 30 cm. til 80 cm. Nærgrænsen er 24 cm. og alt over 80 cm. er ”uendeligt”. Objektivet har omskifter 

for hhv. manuel eller automatisk fokus.  

 

Fokusringen kører glat om har en jævn modstand. Den har gode, kraftige gummiriller som giver godt greb. 

Der er ikke meget mere end 60 graders omdrejning på fokusringen, men fordi fokusområdet er så kort, som 

det er, så klarer de 60 grader opgaven helt fint.  

 

Det er et behageligt objektiv. Trods størrelse og vægt, balancerer det godt på kameraet, i hvert fald mit 

Pentax K-5 (med batterigreb).  

  

Blænden er med syv blade.  
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Teknik 

Objektivet indeholder 15 elementer (linser) i 11 grupper. Det er altså derfor, at vægten er på de 555 gr.  

 

Der er syv blade i blænden.  

 

Data er: 

 
 

Pris 

Prismæssigt ligger objektivet omkring de fem tusinde kroner herhjemme i netbutikker. Det er altså ikke 

noget billigt objektiv overhovedet, men på den anden side heller så kostbart, at det burde afskrække. På 

eBay er der kæmpe forskelle i priserne. Pt. (juni 2012) svinger køb-nu-prisen for canon-udgave imellem £ 

443 og £ 807 fra butikker inden for EU. Nikon-udgaven svinger imellem £ 439 til £ 809 og for Pentax-

udgaven svinger priserne imellem £ 399 og £ 547.  

 

Det kan godt betale sig at se sig for.  

 

 

Billederne 

Alle billeder er taget med Pentax K-5. Øvrige, centrale, data fremgår ved hvert enkelt billede.  

 

Mange vil sikkert 

benytte et 

ultravidvinkel til 

landskabs-

fotografering, og jeg 

skal ikke nægte, at jeg 

er en af dem.  

 

Her har et Nyhavn 

indfanget med f/8 og 

på 16mm.  

 

I mine øjne er der tale 

om god skarphed, 

flotte farver og en fin 

kontrol af styrtende 

linjer.   
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Her er Nyhavn igen 

men denne gang på 8 

mm. f/8 er bibeholdt.  

 

I mine øjne er der tale 

om god skarphed, 

flotte farver og en fin 

kontrol af styrtende 

linjer. 

 

Sidstnævnte er især 

værd at lægge mærke 

til, da vi nu er inde på 

den helt korte 

brændvidde.  

 

 

 

 

 

Og helt samme, fine takter kan ses på nedenstående HDR-billeder, der er samlet af fem billeder med to EV-

trin imellem hvert. Blænden er f/10.  
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Ovenstående er igen på 8 mm. Blænden er f/8. Billedet er blot resized. Herunder kan du så se tre crops fra 

ovenstående: 

 

Her bemærkes: Ingen CA, Fin skarphed i figuren samt god håndtering af lyset og tilsidst, at græsset er 

gengivet godt og temmelig præcist.   
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Ovenfor: Sigma 8-16 mm kan også bruges til at komme tæt på motiverne. Her en vinbjergssnegl fanget med 

blænde f/7,1 og på bare 8 mm. Der er omkring 20 cm fra objektivets front til sneglen – vi er altså tæt på 

nærhedsgrænsen.  

 

Objektivets store force 

er selvfølgelig den 

korte brændvidde og 

den deraf følgende 

store synsvinkel. Der 

kommer meget med i 

billedet ad gangen. I 

rundetårn f.eks. 

Brændvidden er 8 mm 

og blænden er f/8.  

 

Der er ikke rettet op 

for styrtende linjer; 

men problemet er ikke, 

som det ses, ret 

alvorligt.  
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Herover: HDR på tre billeder med to EV-trin imellem. Brændvidden er 8 mm og blænden er f/8. Igen en flot 

gengivelse og igen en meget lækker virkning af de få mm.  

 

Herover: HDR-billeder igen.  

 

Skarphed 

Selvom billeder ikke altid behøver at være 100% skarpe hele vejen igennem, så syntes jeg, at det er en stor 

fordel, når objektiverne tegner meget skarpt. For det er elektronisk bedre at tilføre et billede lidt uskarphed 

end skarphed. Risikoen ved at tilføre skarphed elektronisk er, at billedet let bliver pixelleret at se på.  

 

Derfor må der altid være en test af skarphed – og sådan en kommer her: 
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Jeg har ikke lavet en 

traditionel test, hvor jeg 

har stillet forskellige ting og 

sager frem. I stedet har jeg 

taget nogle billeder på min 

altan på 8 mm og med 

forskellige blændetal.  

 

Til venstre kan du se 

hvordan det fulde billede 

ser ud ved f/4,5 ser ud, og 

du kan se hvor meget af 

billedet, der indgår i 

skarphedstesten: Det røde 

felt, der blot er på 1000 

pixels i bredden og 667 

pixels i højden. 

 

 

 

Herover: Crop med f/4,5   Herover: Crop med f/5,6 

Herunder: Crop med f/8   Herunder: Crop med f/14 
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Min vurdering af skarpheden er, at objektivet er rimeligt skarpt. Også helt åbent, om end der er bedre 

skarphed lige så snart, der blændes en smule ned.  

 

 

Samlet 

Sigma 8-16 mm DC HSM er et dejligt objektiv på den helt korte bane. Dets store synsvinkel gør, at man altid 

kan få det hele med (og jævnligt også mere end man faktisk går efter). Objektivet fungerer godt og med en 

fuldt ud acceptabel skarphed. Det er ikke et lysstærkt objektiv, så hvis dine behov er i retningen af dårligt 

oplyste steder (koncerter osv.), så skal dit kamera kunne tåle af ISO skrues op uden at billederne drukner i 

støj.  

 

Jeg er særligt imponeret af to ting ved objektivet: Kontrollen over CA og så, at forvrængningen er så lille, 

som den rent faktisk er.  

 

Jeg kunne godt have brug for at kunne sætte større modlysblænde på objektivet, for med den store 

synsvinkel, så er det klart, at risikoen for at solen går i forreste objektiv med risiko for flares er relativt stor. 

Jeg syntes ikke, at objektivet er slemt til at producere flares, men jeg har måtte bruge noget tid på at fjerne 

flares fra mine solnedgangsbilleder.  

 

I forhold til prisen skal det understreges: Se dig for. Der er på eBay store forskelle i priserne, og det kan 

virkelig betale sig at være påpasselig. Prisniveauet for de billige priser er, syntes jeg, meget rimeligt. For 

ikke at sige billigt. lad være med at købe objektivet til de højeste priser på eBay eller til de priser som jeg 

fandt i danske netbutikker. Forskellene er for store, syntes jeg.  

  

Karakteren for objektivet lander på et solidt firetal. Det bliver ikke højere på grund af lysfølsomheden, 

vægten, flares og skarphed. Men firtallet er bestemt fortjent, og hvis du leder efter et ultravidvinkel, så skal 

jeg være den første til at sige: Prøv lige at se på Sigma 8-16 mm. For det kan altså nogle meget meget 

fornuftige ting.  

 

Karakter ud af fem: 4 

 

 

 

 

 


