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Ernst Abbe ( I 840- I 905 ).

Forord
Dette temanummer handler om Zeiss. Det skal forstås i bred forstand. Zeiss

er opkaldt efier finmekaniker Carl Zeit3. Så naturligvis handler det om ham.

Carl Zeiss er navnet på et existerende optisk firma, Carl Zeiss Stiftung på

den fond der ejer det.
Zeiss Ikon findes ikke mere. Men det har været verdens største

kamerafabrik. i daglig tale kaldt Zeiss ligesom Carl Zeiss og for
størstepartens vedkommende ejet af Carl Zeiss Stiftung.
Zeiss Ikon VEB og Pentacon er andre historiske navne som dækker over

politisk besternte udspaltninger af det oprindeltge Zeiss Ikon foruden en del

mere, ligesom Carl Zeiss Jena, en overgang bare Jena, siden 1947 kan

betragtes som en politisk udspaltning af det optiske firma Carl Zeiss.

Zeiss Opton er en anden politisk bestemt konstruktion fra efterkrigstiden,
men med en levetid på kun ca.8 år.

Historien om Zeiss er endnu ikke fuldt belyst. Det skyldes at Carl Zeisses

arkiver i Jena indtil for nylig ikke har været tilgængelige og først er ved at

blive kulegravet nu. Under alle omstændigheder er der tale om en lang og

kompliceret historie, som jeg her vil gØre mit bedste for at berette.
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T-,eiss
r err firmahistorie

Lars ,rruri{rrg-Hemme

Tilblivelsen

Ernst Abbe
Ernst Abbe er det store navn i Zeisses historie. derl

egentlige skaber af verdensf'trmaet Carl Zeiss'

Der går mange myter om ham og han er ikke fii tor

at virke gådefuld.
F.ex. er han en praktisk fbregangsmand inden fbr
socialistisk tankegang. Mod sin vilfe kan han kttn

realisere en del af den i kejsertidens Tyskland. Al-
ligevel er han af overbevisning ikke socialist. nlelr

frisindet liberal.
Han er pacifist og antimilitarist. Men under hans

ledelse begynder Zeisses omf-angsrige leverancer til
den tyske hær og flåde.
Det der vækker opsigt ved Abbes person er den let-

hed hvormed han tager afsked tned gamle traditio-
ner for det industrielle lederskab. Han kan ikke lic-le

den herskende arbejdsgiverattitr"rde. begæret efier at

være herre. Han fremstiller sig selv som >>gamnlel

demokrat<.
Fremtrædende træk i hans væsen er nærmest seir'-

udslettende beskedenhed og nervØs skyhed. ikke
just det normale billede på lederen af en stor indtr-

strivirksomhed og ofte også forvirrende fbr andre

virksomhedsledere.

Carl ZeiIl
Carl Zeit| (muligvis opr.Karl ZeitJ) er født 1 l.sep-

tember 1816 i Weimar i storhertugdømmet Sach-

sen-Weimar i den nuværende delstat Thtiringen.

Han kommer fra gode kår. Hans far driver en mLl-

sikinstumentforretning og har i en periode haft den

ære at oplære storhertug Karl Friedrich i kunsten at

dreje.
Car[ bliver klassisk sproglig student med fbrsteka-

rakter og kommer derefter i lære som finmekaniker
og maskinarbejder. Han uddanner sig flere forskel-
lige steder, foruden i Weimar i Stuttgart og Wien.

I 1846 nedsætter han sig som selvstændig i Neugas-
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Carl Zeiss som 3]-aris.

Detførste værksted i Netrgasse, 1846.

se i universitetsbyen Jena. som ligger inden for
storhertugdømmets grænser. (Det er ellers bestemt

ikke noget stort storhertugdømme: lidt større end

Fyn og med ca. 300.000 indbyggere. men en selv-

stændig stat inden for Det Tyske Forbund).
Universitetet i Jena benytter det nye firma som ser-

viceværksted for det naturvidenskabelige og det

medicinske fakultet. Og fbrtrdsat at man er dlgtig
nok, må det siges at være et godt og sikkert.iob lirr
en ung (30-årig) og fremadstræbende hårrdr'ærkcr.
Hans fremtid kommer til at bestå af kor-rstruktiorts-
og reparationsopgaver for universitetet.
På universitetet arbejder en fiemtrædende cellelor'-
sker, Jakob Schleiden. For hanr og hans nredhiæl-
pere Schacht og Domrich er tidens mikroskoper
fuldstændig utilstrækkelige. Det nrenes at \'ærc
Schleiden som har opildnet Call Zeitl til at lage lirt
på optikken, og åbenbart har kunnet se at den ær-

gerrige mekaniker har evneme til det.
Carl ZeilS har held med sig fia starten. Flan bvggcr
en række enkle mikroskoper (lupmikr"oskoper) ba-

seret på dubletter og tripletter. I 1848 by'gger han et

der er så godt at han sætter det i serieproduktiurr
(2000 stk.).
Derefter går han i gang med den nok så arnbitiosc
opgave at bygge et sammensat nrikroskop. [Jan f-år'

også bygget det (1357). en lang række af' clenrr.

Men han er ikke tilfreds. Hans sammensatte nrikro-
skoper er på højde med hvad anerkendte r,'ærksteder'

andre steder fra i Tyskland kan bygg.. rncn ikkc
bedre, og det vil i realiteten sige r-rtilstrækkelige.
Han far den idd at alliere sig rred en teoretiker. ikkc
en der ved hvordan man bygger et bedre sammensat
mikroskop, fbr det er der ingen der ved. nren cir.)

som har en større viden om fi'siske og optiske lor c
end ham, og som i dialog med ham nråske kan ledc
ham til det rigtige resultat.

I andet forsøg finder han frem til Ernst Abbe. f]iinr
har han lært at kende, fordi den unge uni', ersitets-
lærer har fået bevilliget et beløb til indkøb af et gal-
vanisk måleinstrument. Et sådant kan ikke kobes.
det skal fremstilles. Og det sker naturligvis på Carl
Zer[3es værksted under anvisning af Abbe. Han r,ecl

hvordan det skal laves. Zeiti har den håndværks-
mæssige kunnen.
Ernst Karl Abbe er født 23.januar lB40 i Eisenach
som ligger længst mod vest i Sachsen-Weinrar" og
også han er vokset op i en nogenlunde velsitr"reret

håndværkerfamilie. Hans far er værkfører inden lbr'

textilindustrien.
Ernst Abbe er akademiker, uddannet magister inden
for de naturvidenskabelige fag på universiteterne i

Jena og Gdttingen. Han tager doktorgraden på en

aflrandling om ækvivalens ved mekanisk varmeud-
vikling allerede som 23-hrig og bliver ansat sonr
undervisningsassistent ved universitetet i F rankfirrt
am Main. Allerede samme år består han den særlige
prØve der skal til for at blive fbst universitetslærer.
Det sker med en afhandling om fejlberegning inden
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for fagene matematik, fysik, og astronomi. Hereller
er han lærer på universitetet i Jena (1863).
Ernst Abbe er med andre ord en meget lærd ung
mand med en lovende universitetskarriere fbran sig.
Ingen har dengang kunnet gætte at han skulle ende
sine dage som direktør for en verdenskendt indu-
strivirksomhed.

Forbindelsen mellem Carl Zeifi og Ernst Abbc
kommer i stand i 1856. Abbes opgave bliver teore-
tisk at beregne hvordan linserne i objektiv og oku-
lar skal udformes for at eliminere f-lest mr-rlige ob-
jektivfejl. Det er noget man knap nok har giort firr.
Optikkens stade i 1866 er resultatet af optikernes
bestræbelser gennem årtier på at ændre tbrnten pa

linserne, se om det dur, forfra igen. Når noget lyk-
kes holder man fast i det et stykke tid. tJdviklingen
er umiskendeligt gået fiernad. Men problerrientc
med sammensatte optiske konstruktioner er næt'-

mest uoverstigelige, fordi mange af de allerede op-
nåede forbedringer på enkle systemer kan blive til
grove fejl i sammensatte. De fbrbedringer rnat.)

trods alt opnår har karakter af slr-rn"rpetræf .

ZerfS og Abbe er klar over at selv om de gennenr
formler og beregninger når fienr til en løsning. er
det ikke sikkert den bliver brugelig i praxis. Den
kan let gå hen at blive et tilbageslag. De er indstillet
på at prØve og prØve igen. Men de er sikre på at det
er gennem beregninger efter videnskabelige prin-
cipper at virkelige forbedringer skal nås.

Det er ellers ikke den almindelige indstilling blarrdt
brugere og fremstillere af mikroskoper" Holdningen
er at en så kompliceret ting som et mikroskop sinr-
pelthen ikke kan beregnes. Det skal fienrstilles ucl

fra de erfaringer som rutinerede optikere har.
Efterhånden som firmaet Carl ZeiBes bestræbelser
bliver kendt, anbefaler de forskellige mikroskop-
byggere sig med at deres produkt ikke er fiemstillet
efter j enaer principper.

På denne tid findes der i praxis kun to glasarter:
kronglas og flintglas, begge fremstillet af kiselsy're.
natron, og kali, flintglas med tilsætning af blyory'd.
Flintglas bryder lyset kraftigere og spreder fbn'erne
mere.
Det er en af Abbes fortjenester at han teoretisk be-
regner objektiver med glastyper som slet ikke exi-
sterer, glastyper med andre egenskaber end de van-
lige to fra glasværkerne. Han kalder dem f-antasiob-

iektiver.
I praxis forsøger han sig en overgang med linser
væske. Selv om forsØgene ikke kan omsættes
brugelige objektiver, fordi væske nu engang er

Det andet vrprksted i lVugncrgasse, I 847- 1858.

Zeiss Jbrste mikroskop olt,stillet til præparation på
entræ klods med håndstø ttar.'
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fbrmmæssigt ustabilt materiale. gØr han sig nogle
særdeles nyttige erfaringer om mulighederne fbr
brydning og spredning - og ikke mindst oln hvor-
dan man gennem sammensatte linsesystemer katt

opnå kraftig brydning og helt eliminere sprednin-
gen, så man får ufarvet lys igennem.
For en ordens skyld skal det oplyses at Ernst Abbc
ikke er den første der forsøger sig med andre glas-

arter end kron- og flintglas. Joseph Fraunhof-er' har
gjort det - og med succes. Han har været bar"rebrl'-

dende inden for kikkertbygning. Han dør i en fbr-
holdsvis ung alder og hans arbejde bliver ikke taget

op. Også i England har der været foretaget torsog.

Men de er løbet ud i sandet.

Alt imens Abbes og Zeif3es fbrsøg står på. gar ti-
den. Der gttr ån. Og der er også andet der skal pas-

ses. Carl Zeiti skal passe sit nrekaniske værkstecl og

Ernst Abbe sit arbejde som universitetslærer og

forsker. I 1870 bliver han udnævnt til extraordinær
professor ved universitetet i Jena og i l87l incltræ-

der han i ægtestanden3. Men han arbeider stadig

sammen med Carl Zeifl i sin fiitid på det f-ælles pro-
jekt: et godt mikroskop.

Det lykkes i 1872 efter seks års forsøg. Resultatet

er et sammensat mikroskop af en kvalitet uratt al-
drig har set før og bygget efier de principper der si-
den har været gældende.
Året efter udgiver Ernst Abbe en afhandling onr de

matematiske principper der har fiart ham til resulta-

tet. For første gang bliver f-ænomenerne aberration.
diffraktion, og komaa beskrevet videnskabeligt og
på en måde så de kan forstås. Afhandlingen er i sig

selv et ftrregangsarbejde som al senere fbrskning
inden for optiske systemer og f-ænomener hviler
på'.
Zeifies og Abbes fælles projekt er med et slag ble-

vet noget der giver genlyd. For firmaet Carl 7.eil3

betyder det at der for alvor kommer gang i fbrret-
ningerne.

For Carl Zeifi er det indlysende at et f-ast samarbej-

de med Ernst Abbe er en forudsætning for fbrtsat
fremgang, og noget lignende gælder fbr Ernst Ab-
be. Han er blevet så bidt af pionerarbejdet med at

udvikle miskroskoper som virkelig egner sig til vi-
denskabeligt arbejde at han takker nej. da universi-
tetet i 1874 tilbyder ham et ordir-rært professorat. le-

der af det nyoprettede fysiske institut.
Alligevel går der nogle år inden et virkeligt binden-
de samarbejde bliver etableret. En udløsende faktor
er en difteritis- og.tyfusepidemi som rammer hele

familien i det tidlise forår 1875. Under den - sonr

Ernst Abbe, Otto Schotte try Paul Rudolph, IB9B.

('url Zeiss sonl
It u/eienstativ.
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M ikros kop t il m i kro,s kop i

jo på den tid er livsfarlig - får Ernst Abbe tid til at

tænke over tingene.
[Jnder hele sit samarbejde med Carl ZeilJ har Abbc
blandet sig i arbejdets praktiske udf-ørelse. Det gæl-

der lige fra deres første møde omkring det gah'a-

niske måleinstrument. Abbe tilbringer mange titner
sammen med håndværkerne og vil have indblik i

alle detailler.
Det gælder også nu hvor Abbe er beregrrer og icli-
mager på værkstedet, men blar-rder sig krafiigt i clet

praktiske arbejdes udførelse. Han indfrzrer arbe.fcls-

deling. En optiker fremstiller den rå lir-rse. etr attdett

sliber den kokave flade, en tredje den konvexe" os\.
Disse ændringer betyder i praxis at f-trn-laet C'arl

Zeiti trods stigende efterspørgsel kan klare sig nted

de samme 20 medarbejdere fiem til 1871 og at det

kan nedsætte pnsen på mikrcskoper med 25%.
Abbe opfinder en række hjælpeinstrumenter. bl.a.
refraktometeret, som måler bry'dningstallet i badc

faste og flydende stoffer, oLI fbkometeret. sotn katt

måle brændvidden af en linse eller et objektir'. Sont

tilbehør til mikroskoper opfinder han et bell snings-

apparat (kondensator) af hidtil uset effbktivitet (>>en

abbe<).
Han bliver med andre ord - trods sin efter ntange

vidnesbyrd næsten overdrevent store beskedenhed
- klar over at han har nogle evner som kan bruges
inden for det praktiske erhvervsliv. både inclen lirr
beregning - det har noget med hans virke som r i-
denskabsmand at gøre - og inden for planlæguirt-tt

og arbejdsledelse.
Lønnen som extraordinær profbssor el' ?00 dalert'

om året svarende til ca. 534 kroner. nred andre orcl

en beskeden løn. Dertil kommer et honorar fia Carl
Zeifi som i 1872 når op på 800 daler. Selv ot-u ler.'e-

omkostningerne i Jena er små. er det alliger,'el en

beskeden indkomst. Den unge familie Abbe bor da

også hjemme hos svigerfaderen.

Jena har i 1858 6700 indbyggere og er som unir,'er-

sitetsby betragtet ganske lille. Ved universitetets
300 års jubilæum i augustl S5S har det 382 incl-

skrevne studerende. Senere, i 1874. kommer det op

omkring de 500 (og byens indbyggertal på 9000).

Sammenlignet med de kendte og store er det ikke

meget, selv om universitetet fbr byen Jena er meget

dominerende. Der findes ingen industri og næstett

alle arbejdspladser er relateret til universitetet. Ho-

vedvægten i undervisning og fbrskning ligger inden

for de humanistiske fag. Hele universitetets 11' er

bundet til dem. I tidligere tider har kendte navue

inden for filosofi og litteratur studeret eller under-

vist her (bl.a. professorerne Friedrich Schiller og

7

Det første sammensatte m ikroskop fra I 87 2.



Carl Zeiss og fruen Ottilie fotograferet under en

udflugt.

Johann Gottlieb Fichte. [Jniversitetet har serlere

faet navnet Friedrich Schiller Universitåt). Indep

for naturvidenskaberne er det især zoologi clg bota-

nik der tæller og ikke så meget uratematik og fysik'
som må nøjes med et fælles instittrt. hvortil er krltt-
tet en ordinær og en extraorditrær protessclr (Karl

Snell og Ernst Abbe).
Tyfusepidemien får Ernst Abbe til at tænke i tlerc
merkantile baner. Man kan vælge at leve fbr viden-

skaben eller af den (Schopenhauer). Abbe ntener at

han for sin families skyld må f-rnde ud af at ler,e al-

cien.

Derfor stiller han, så snart han er nogenlur-rde rask.

krav til Carl Zeif| om udbyttedeling. Efter mere etrd

6t års forhandlinger kommer en kgntrakt i stand.

Abbe bliver medindehaver af flrmaet og får en trec-l-

jedel af overskuddet. Til andelen i firmaet låner han

pengene. For at holde ham skadesløs fbr den lange

forhandlingstid får kontrakten tilbagevirkende krafi

fra l5.maj 1875.

I1876 kommer Ernst Abbe på sin første udlaldsrc'f -

se. Den går til den store internationale udstillilg af
videnskabelige instrumenter i London. Det er err

udlandsrejse i en ny forstand. Tidligere har hatl

rejst til og studeret eller arbeidet i andre t"vske lan-

de. Men nu, siden 1871, er næstep alle tyske lalde i

8

Ernst Abbe fremstod som en beskede mand -
her ser vi ham foran sitlidt mere ubeskedne

hus Gastentor.

Europa samlet i et rige. Kun Østrig-t-Jnganl (sotrl

ganske vist er lige så stort sotn alle de andre tilsarlr-
men) og for den sags skyld Schweiz og Luxenburg

er ikke med. Det nye Tyskland deltager i udstillin-
gen i London og Ernst Abbe blir,'er udnær,'nt til ke.f -

serlig rapportør. Hvad han skriver. bliver fbrst tlf.-
fentliggjort noget senere. Men I'ed en efterfirlgendc

verdensudstilling i Philadelphia samme år rapporte-

rer en kendt berlinsk erhven'smand. geheinlerad

Franz Reuleaux, direkte til et stort tysk dagblad at

de tyske produkter er både billige og dårlige.
Det er en kritik som vækker forargelse hjemn-re i

Tyskland, men som Abbe og ZeifJ tager til sig. De

har ganske vist med deres sammensatte mikroskop
faet bedømmelsen >på højde med det bedste i Euro-
pa(. Men det er ikke nok for dem. Og for Abbe er

det helt klart at vejen til et bedre mikroskopobiektir
går over optisk glas med andre egenskaber.

1878 er både for Ernst Abbe og fbr flrmaet Carl
ZeitJ et skelsættende år. Det år bliver han tilbudt et



specialprofessorat ved det nyoprettede fysiske insti-
tut i Berlin, Tysklands største og mest moderne.

Det er Tysklands mest anerkendte fysiker Hermaulr

von Helmholtz som på vegne af det prøjsiske del-

statsstyres kulturministerium tilbyder ham stillirr-
gen. Det sker på næsten symbolsk vis ved det garll-

le stenbord i Friedrich Schillers have i .lena sorrr

Schiller og Goethe har hafi så mange diskr'rssiorler'

hen over'.
Ernst Abbe afslår. Han er dybt beæret;. lllen han

vægter sit engagement i flrmaet Carl ZeifJE høiere.

Da konsistoriet på Jena Universitet hører om det-

tilbyder det endnu engang Abbe et ordinært prot-es-

sorat. Han afslår.
Derefter tilbyder konsistoriet hanl et honorarprof-es-

sorat, en æresstilling for personligheder tned særli-

ge fortjenester,, men uden den sanlme arbeidsbyrcle.

Denne gang siger Abbe ikke nej . og han holder cler-

efter i mange år, trods et meget stort arbc'idspres i

firmaet, regelmæssige forelæsninger.
1878 er også året hvor Ernst Abbes rapport fia den

internationale udstilling i London bliver ofl-entlig-

giort. Den indeholder bl.a. tormuleringen ..en sti'rrre

fuldkommengØrelse af mikroskopet er afhængig al'

fremskridt inden for glassr-neltningen". Om rappor-

ten er blevet læst af Otto Schott på dette tidspunkt

eller først lidt senere står uklart. Men 1878 er at'ct

hvor Otto Schott og Ernst Abbe konrtner i fbrbin-
delse med hinanden.

Otto Schott.

Otto Schott
Otto Schott er født 1851 i Witten 1 0 km fia Dor.t-
mund i Westfalen (i dag delstaten Nordrhein-West-
falen). Witten ligger i Ruhrdistriktet og har fra
gammel tid produceret glas. Otto Schotts f-ar er in-
dehaver af et glasværk og Otto Schott er nted andrc
ord opvokset med glas. Han tager en akadernisk r-rd-

dannelse med henblik på branchen (kemiingenior)
og beskæftiger sig fra sin tidlige ungdont nred uor-
ganiske smelteforbindelser. Efier sin doktorgracl
ved universitetet i Leipzig i 1875. hvor afhandlin-
gen hedder >Fejl ved fremstilling af vinduesglas<.
cirkulerer han inden for flere fbrskellige kemiske
virksomheder, bl.a. for at erhverve sig ledelseserth-
ring. Senere virker han som konsulent ved oprettel-
se af kemiske fabrikker i Skotland og Spanien. Al-
lerede i en ung alder far han ry solrr >glasdoktor<.

27.maj 1879 sender han første gang en glasprøv'e til
Ernst Abbe, en ny type glas med indhold af lithiurn-
oxyd. Ernst Abbe har opfundet en ny type spektro-
meter, og målinger med det viser ham at glastyperr
ikke egner sig. Men den giver anledning til en lang-
varig korrespondance mellem de to mænd. Senere" i

1881, kommer Schott på besøg og diskurerer dage
og nætter med Abbe, til skade fbr fiu Elises og bør-
nenes nattesøvn. Schott rejser hjem til Witten og la-
ver stribevis af glasprøver. Han bliver så grebet al'
samarbejdet med Abbe at han året efter flytter til
Jena, og nu får forsøgsvirksomheden et meget stort
omfang. Det bliver på en gang klart at de er på rette
vej og at der er lang vej til enden.

9
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Bremseklodsen bliver meget hurtigt financieringerr.
Firmaet Carl ZelfJ har ikke de fornødne midler.
Ernst Abbe benytter sig af sit bekendtskab med

Hermann von Helmholtz og gennem ham søger han

støtte hos det prøjsiske delstatsstyre. Jena ligger ik-
ke i kongeriget Prøjsen, men i storhertugdr.rntmet
Sachsen-Weimar. Men her vil det åbenbart ikkc
være hensigtsmæssigt at søge.

Sagen bliver behandlet i den prøjsiske landdag.
Ordføreren (og formanden) for Fremskridtspartiet
Rudolf Virchow anbefaler på vegne af ktrlturntini-
steriet projektet. Han siger bl.a.:

,,Det drejer sig her om et nutiunult projakt, om clatt

opgave her i Tyskland at.fiemstille spet'iulglu.s' .sottr

er nødvendigt til videnskubeligt ./brmttl og cla.srtclart

ft, bnfolkningen i alminclelighed til frem,stilling u/
brilleglas, teaterkikkerter, o.lign. Det ,sidsle er antl-
da ikke hovedsagen. Det clrefer .sig om ul kunna

fremstille glas til teleskoper, mikro,skoper, og lig-
nende videnskabelige instrume n l e r. "

Landdagen bevilliger 60.000 mark til fbmrålet.

2l.oktober 1883 undertegner Otto Schott" Ernst

Abbe, Carl Ze1[3, og hans søn Roderich ZeiB. sorrr

fire år tidligere er blevet medindehaver af flrmaet
Carl Zei[3, en kontrakt, som indebærer at flrmaet
>Det Glastekniske Laboratorium Schott og Kont-
pagni< bliver stiftet. Det prøjsiske kulturministeri-
um har oprindelig forlangt at glaslaboratoriet skal
ligge i Berlin. Men det modsætter Otto Schott sig
på det bestemteste. Han ønsker at bevare det lneget

tætte samarbejde med Ernst Abbe. lndirekte siger'

denne vægring mod at flytte til den store nletropol.
med alle de muligheder det vil indebære tbr en ær-

gerrig ung mand som Schott. noget om hr,'or bety'cl-

ningsfuld en personlighed Ernst Abbe er.

l.september 1884 bliver det n,'-e firma indviet i .le-

na ved at ilden tændes i den filrste smelteor,'n. Juli
1886 udkommer det første katalog med 44 glasar-

ter, hvor hver enkelt glasart er angivet med bry'd-

ningsindex, farvespredning fbr tre spektrallinjer" og

et tal der angiver forholdet rnellem brydning og

farvespredning.

For helt at forstå hvorfor den prøjsiske landdag be-

villiger 60.000 mark til et glasværk for optisk glas

og endda accepterer at værket kommer til at ligge i

en anden delstat, skal man være klar over hvilket ry

Zeissmikroskoperne har vundet allerede på dette

tidspunkt (1883). 24.marts 1882 har Robert Koch
offentliggjort sin opdagelse af tuberkelbakterien.
Koche er praktiserende læge i den prøjsiske pror,'it-ts
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Carl Zeiss adm inistratir.tn.sh.t'gning, I 88 L

Den store stiftelses.fbst i Johunnistrusse, 1902.

Posen (siden l9l8 en del af'Polen). tlan har allerc-

de tidligere gjort sig bemærket ved at opdage. bc-

skrive, og fotografere den tneget f-arlige nriltbrancl-

bakterie, som på den tid er skyld i mange dødstalcl i

fåre- og kvægbesætninger. Det har han giort vcd

hjælp af instrumenter fra Carl Zeiss. E,rnst Abbe har

indført det såkaldte olieimmersionssystem ( 1876)-

som i forbindelse med indf-arvede præparater og cl.l

videreudvikling af hans belysningskondetrsator nrecl

farvet lys, har muliggiort en meget præcis gengivel-

se af selv meget små bakterier. Det er denne opcla-

gelse der har fået Flermann von Helmholtz til at

interessere sig for Ernst Abbe. Men opdagelseu al'

tuberkelbakterien, som er giort med det sidste nlc
olieimmersionsmikroskop fia Ernst Abbes hånd.

sætter kronen på værket.

Det er videnskabens tidsalder, og Tyskland er en n\
stormagt, som satser ph at komtne i spidsen på alle

fronter. At det er landdagen i Prøjsen og ikke rigs-
dagen i Tyskland der står som promotor. skal ntalt

ikke hæfte sig ved. Inden dannelsen af det ny'e kej -

serrige Tyskland har kongeriget Prøjsen allerede

samlet det meste af det område under sig der kotn-
mer til at danne det nye Tyskland. og i den nye fbr-
fatning indtager delstaten Prøjsen en altdomineren-
de rolle.



Det tredie værksted på .lohunniplatz, 1858- 1881 .

Mester August Ldber mecl sine medarbejdere. Fra
venstre: C. Eisenhardt, J. Rudolf A. L6ber, F. Topfer,
C. Schafer. Siddende: Baher, P. MAIler og H. Pape.

Selv om mikroskoper fra Carl Zeiss bl.a.p.gr.a. Ro-
bert Kochs opdagelser er ved at blive helt dontinc-
rende blandt tyske videnskabsmænd og ordrebogerr
i firmaet derfor er fyldt, er Abbe og Schott fuld-
stændig klar over at de kun lige er begyndt. at clet

ved hjælp af nye glastyper. nye objektivberegnin-
ger, nye refleksbekæmpelsesmetoder vil være nru-
ligt at fremstille mikroskoper som vil bliv-e endnu
bedre redskaber i videnskabens tjeneste.
Næste skridt bliver Abbes nye apokrornat "' lia
1886. Den består af ti linser i lbnr grupper. og be-
tegnes af Abbe som højdepunktet og også slutsre-
nen i hans indtil nu femtenårige bestræbelser pa ar

skabe det fuldkomne n-rikroskop. Samnre ar
25.september kan firmaet f-estligholde fiemstillin-
gen af mikroskop nr. 10.000. I dette tal er ikkc
medregnet de oprindelige enkle mikroskoper (lup-
mikroskoper) og heller ikke de f-ørste sammerlsatte
mikroskoper fra før Abbes tid. Mikroskoper fia
Carl Zeiss er blevet markedsf-ørende både med hen-
syn til kvalitet og kvantitet.
Begivenheden bliver festligholdt i den helt storc stil
på Litterplatz, pladsen lige r-rder-r fbr virksonrhedens
nye værksteder. Hustruer og børn er inviteret rned.
Ernst Abbe deler cigarer ud. Der er hornrnusik og
optog med bannere og en stor transparent rned ind-
skriften: >Arbejdet er borgerens pryd, udbyttet pri-
sen for hans møje, ær kongen fbr hans værdighed.
og ær vores hænders flid(. Optoget og alle f-estdel-
tagerne går gennem hele byen til rådhuspladsen og
det gamle dæmningshus ved Saaler 

I, som løber
gennem byen. Her udvikler det sig til er-r rigtig lbl-
kefest med masser af kaffe og kage, pølse og ø1.

Det er meget betegnende for Ernst Abbes holdning
at han ikke lader apokromaten patentbeskytte. lnell
stiller konstruktionen til fii afbenyttelse: >>Som alle
andre produkter fra vores f-rrma går også denne nr'-
hed ud i fri konkurrence. De af os benyttede glastl'-
per kan rekvireres af alle, og enhver optiker kan fiit
fremstille de samme linser, så godt og så billigt han
formår.<
Det får betydning for den vigtigste konkurrent.
Ernst Leitz i Wetzlar, som efier Zeisses nve apo-
kromat er kommet ud i store af'sætningsn-ræssige
vanskeligheder. Også Ernst Leitz går over til rrrate-
matiske beregningsmetoder i stedet for udelr,rkken-
de at prØve sig frem og ellers hvile på erfaringen.

På tidspunktet for den store 10.000 mikroskopers
fest er meget forandret i Det Optiske Værksted Carl
Ze1f3. Det tredje domicil på Johannisplatz fia 1857
er blevet alt for lille. I 1880 købes en stor ubebyg-
get grund i byens yderste udkant ved Litterplatz.

1l



Værkstedet i Littergc)schen, | 885.

Vær{ører Ldber med sine lærlinge. Det optiske

, værksted i Gesellen, 1864.

Stedet er ikke velvalgt; for Jena vokser i de kom- 1907 er den store grund (2ha) helt udbygget nted

mende tre tiar med lynets hast. Det ville have værel talløse bygninger. Herefter sker udvidelserne ved al

bedre med en placering endnu længere ude. gå i højden.

Men Litterplatz bliver den endelige placering i Jena Alt dette bliver planlagt og f-ørt ud i livet af Ernst

af Det Optiske Værksted Carl ZeiB. Der bygges al- Abbe. Han er på dette tidspunkt (1880) blevet ejer

lerede samme år en række bygninger på grunden og af 45Vo af firmaet. Samtidig er Carl ZeiB trådt tre
udbygningen fortsæ$er ved knopskydning i en uen- skridt tilbage. Han bliver hædret af sine omgivelser

delighed frem til 2.verdenskrig. Allerede omkring og endda udnævnt til æresdoktor ved Jena lJniver-
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sitet. Men skjules kan det ikke at han bliver tilta-
gende alderdomssvækket og ikke længere deltager i

arbejdet i firmaet. Ernst Abbe bliver på denne nrade
administrerende direktør og ophører p.gr.a. arbe.icls-
pres gradvist med sit videnskabelige arbe.jde. Inclen
for produktudvikling går han over i rollen som in-
spirator for sine håndplukkede nredarbejdere.
Han tager sig lederjobbet meget alvorligt. sonr clct

senere viser sig for alvorligt. Han er den f-ødte lcder'
og har den evne at kunne knytte lnennesker til sig.
Det gælder høj som lav. Han er ligefiem elsket al'
de efterhånden mange arbeidere på r,ærkstedct
(værket). Men hans psykiske konstitr"rtion er ikkc
stærk og han indtager store mængder nerveltredicin.
FIan er fra starten klar over at han ikke kan påtage

sig at lede så stor en virksomhed alene og den fbr-
ste der indtræder i direktionen sanrnren nled hanr
(1881) er Carl Zei[Jes søn Roderich (*1850). Marr

må formode at han kommer med fbr at repræsenterc
familien ZeiBes interesser. Han er købmar-rdsn-læs-

sigt uddannet og hans opgave bliver at varetage det

handelsmæssige, markedsf-øringen" regnskabet.
m.m. Efter hvad der foreligger er han dygtig til sit
arbejde, men ved faderens død 3.decernber 1888 er

han tæt på at lamme firmaet p.gr.a. den skepsis han

nærer til Ernst Abbes tanker om hvordan Carl Zeiss

Werke skal organiseres og drives. Det ender nrecl

det totale brud. Roderich Zeifi udtræder af ledelsen
i 1889 og Ernst Abbe køber hans andel.
Hvorfor det kommer til et så drastisk brr"rd. r'icles
ikke. Men det er rimeligt at antage at det har noget
at gøre med grundlæggelsen af Carl Zeiti Stifiung
19.maj 1889. Trods Ernst Abbes evne til at kny'ttc
mennesker til sig, har der vel været tale om et til-
fælde af indbyrdes dårlig kemi. Med Rodc'rich
ZeiBes afgang har firmaet ikke længere noget mecl

familien Zeitl at gøre. Men navnet kørc'r videre og
er simpelthen varemærke fbr virksomheden. l-itter-
platz skifter navn til Carl Zeiss PlaIz og Litterstral3c
til Carl Zeiss Straf3e. Virksoml-reden hedder stadig
officielt Die optische Werkståtte Carl Zeifl^ nrerl

bliver p.gr.a. sin efterhånden betragtelige størrelsc
(327 medarbejdere og store bygninger) kaldt Carl
Zeiss Werke.

Den anden der indtræder i ledelsen er prof-essor og
doktor Siegfried Czapski. Det sker i 1884. Han

stammer fra Obra (nu Ostrowo) i Posen og blivcr
Ernst Abbes højre hånd.

Schott & Genossen, glasværkets 25-års jubikeum, 1909.
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Otto Schott har Ernst Abbe. som allerede skildret.
et meget nært samarbejde med ornkring produktud-
vikling. Derudover passer de hver især deres v'irk-
somhed. Men Ernst Abbe ejer halvdelen af Det
Glastekniske Laboratorium Schott og Co. Selr,' on-r

de to virksomheder kører hver fbr sig og også lig-
ger temmelig langt fra hinanden i byen. udgør de pa

mange måder en enhed. Schottværket fierrrstiller
optisk glas, i første omgang bestemt fbr mikrosko-
per. Men derudover fremstiller det også teknisk
glas. F.ex. er det Otto Schott der opfinder terrnome-
terglasset der kan tåle kogende vand. Teknisk glas
af alle mulige slags udgør en større del af prodLrk-

tionen end det optiske glas. Men det optiske glas er'

hjertebarnet for Otto Schott og efier at mikroskop-
fremstillingen er kommet så godt i skred. begy.ndcr
han og Ernst Abbe at interessere sig fbr andre ntu-
ligheder: brilleglas, kikkerter. astronomiske instrur-
menter, optisk måleudstyr. og fbtografiske objekti-
ver.

Som leder af den nye fotografiske afdeling ansættes
i 1888 matematikeren dr.Paul Rudolph. Han har
været tilkny'ttet virksomheder-r et par år som bereg-
ner af apokromater til mikroskoper og af astror-ro-
miske kikkerter efter de abbeske principper.
Paul Rudolph er for eftertiden et næsten ligeså be-
rømt navn som Ernst Abbe og Otto Schott. Han bli-
ver opfinder af to af de mest berømte objektir,'er der
præger 2O.århundrede: Planar og Tessar. Det sker i

henholdsvis 1897 og 1902.
Det er forøvrigt bemærkelsesr,,ærdigt at han direkte
far i opdrag af Abbe at konstruere en triplet. nrer.r

vælger at konstruere l-Jnar, Protar" og Planar fbrst
(de to sidste anastigmatiske obiektir,,errr). Det er
først efter at Abbe har lagt extra pres på harn at han
langt om længe får taget fat på tripletten og kon-
strueret Tessar, den største succes blandt alle fbto-
grafiske objektiver i mere end en menneskealder.
og stadig et meget anerkendt obiektiv. der fienrstil-
les den dag i dug. Planaren. som nuomdage er et
mere kendt navn end Tessar. er i sin oprindelige
form fra Rudolphs hånd et regelmæssigt (meget
symmetrisk) gaussobjektiv med relativ stor lvsstvr-
ke. Men det er ikke så reflexfrit som Tessaren" og
bliver først en rigtig succes (i meget bearbejdet
form) langt senere, dvs. efter 2.verdenskrig. og li-
gesom Tessaren under alle mulige andre navne alt
efter hvilket firma der fremstiller det.

Carl ZeiB Stiftung
19.maj 1889 oprettes >Carl Zeifi Stiftung zu Jena<<.

Kapitalen er Ernst Abbes private formue. På dette
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Schottglasværke, I 886- I 8,\"

Næste etape af glasvrzrket.

Paul Rudolf.

tidspunkt er overtagelsen af f-amilien ZeiBes del af'
firmaet endnu ikke på plads. så stiftelsen har ikke
direkte noget med Det Optiske Værksted Carl Zeit\
at gøre. Stiftelsen kunne efter nutidig dansk sprog-
brug kaldes en fond, og dens formål er primært at

støtte det videnskabelige arbejde på Jena [Jniversi-
tet. Fundatsen konfirmeres af delstatsregeringen.
Oprettelsen kan betragtes som en formalisering af-

den praxis der allerede har fur-rdet sted i tre år. Ernst
Abbe har i den periode regelmæssigt overfirrt betr,-
delige beløb til støtte for undervisningen og den vi-
denskabelige forskning på universitetet. Derudover
har han købt en nabogrund til universitetet os ladet
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opføre et nyt observatorium på den. Også det skæn-
ker han til universitetetl3.
De naturvidenskabelige fug er omkostningstunge.
Tiden kræver institutter med moderne og dyre in-
strumenter i fagene biologi, fysik og kemi. Rundt
om på de store universiteter i det nye Tyskland spa-
res der ikke på omkostningerne. Men for universite-
tet i Jenas vedkommende er det de fire små thtiring-
ske delstater der i samarbejde skal bevillige beløbe-
ne, og det kniber åbenbart.
Ernst Abbe har personligt den opfattelse at det han
har skabt, og som allerede på dette tidspunkt kaldes
genialt, ikke kun skyldes ham selv. Han føIer at han
står på skuldrene af andre videnskabsmænd fra tid-
ligere tider og også at intet af det han har skabt har
kunnet gØres uden et samarbejde med andre. Han
mener at den tyske industri i den grad høster frrg-
ten af hvad videnskaben har fundet frem til, at den
også må give tilbage, at den har et ansvar for forsk-
ningen og undervisningen på universiteterne.
Hans tankegang, som på dette tidspunkt endnu ikke
har fundet sin endelige form, omfatter også det op-
tiske værksted og glasværket. Han vil gerne sikre at

de kan bestå også efter hans tid og være uafhængi-
ge af private økonomiske interesser hos kommende
ejere. Han har senere omtalt sine tanker som ret ka-
otiske. I første omgang munder de ud i et skriftligt
tilbud til universitetet om at det skal overtage hans

del af det optiske værksted og glasværket efter hans

død. Det sker i 1887, bl.a. under indtryk af at hans
mangeårige samarbejdspartner og kompagnon Carl
Zet[3 efter f]ere års skranten får et slagtilfælde og
resten af sin tid må sidde i rullestol. ljniversitetets
kurator er heldigvis en realistisk mand. Han indbe-
retter til kulturministeren at >den skat som er blevet
stillet universitetet i udsigt nok ikke bliver så let at

hæve<. I stedet for at sige tak og amen, indleder
han et rådgivningsarbejde over for Abbe. Der skal
jura til. Som hjælpere bliver inddraget flere for-
skellige jurister, bl.a. kulturministeriets departe-
mentschef og regeringens særlige sagkyndige i
handelsret, Karl Rothe.
Den konstruktion som Abbe gennem sine rådgivere
gerne vil nå frem til er en ejerfbrm for det optiske
værksted og glasværket som er uaflrængig af privat-
interesser, men som på den anden side heller ikke
mh gøre dem til statsvirksomheder.
Det tager halvandet år at finde frem til et resultat
som er rimeligt realistisk, den første stiftelsesfun-
dats af 19.maj 1 889, som ikke gør universitetet til
ejer af Abbes andel af virksomhederne, men lader
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det høste en del af udbytet fra dem. På dette tids-
punkt er forholdet til Roderich ZeifJ gået op i en

spids og er endnu ikke afklaret. Det sker først et par
år senere og åbner mulighed for en ny fundats, som
helt er i pagt med Ernst Abbes forestillinger, fun-
datsen af 30 juni 1 891 . I overensstemmelse med
den overlader såvel Ernst Abbe som Roderich ZeifJ

og hans to søskende deres andel af Det Optiske
Værksted Carl ZeilS og af Det Glastekniske Labora-
torium Schott og Co. til stiftelsen. Som kompensa-
tion for det modtager Roderich 'Zeif\ og hans sø-

skende 468.000 mark fbruden et årligt beløb på

21.280 mark i l0 år og55oÅ af overskuddet i3 år.

Ernst Abbe modtager ingenting; men der f-astsættes

et beløb på 300.000 til hans arvinger til udbetaling
efter hans død. Fra nu af er der ingen personer der
ejer det optiske værksted (Carl Zeiss Werke). Det
ejes af stiftelsen og stiftelsen ejes ikke af nogen.
Hvad glasværket angår ejer Otto Schott fortsat
50o , mens stiftelsen overtager den anden halvdel.
Fundatsen bliver i begyndelsen løbende revideret
og udvidet og finder sin endelige form (sin første
endelige form) l.oktober I 896.

Stiftelsen har en forretningsledelse på 3 personer.
fra starten Ernst Abbe. Otto Schott, og Siegfiied
Czapski. De er ansvarlige over for stiftelsens fun-
dats og dermed også over for delstatsregeringen
(det storhertugelige saksiske statsministerium), som
er kontrolmyndighed.

Abbes måde at drive sin virksomhed på er af efter-
tiden blevet regnet for et alenestående tilfælde.
Ifølge erhvervshistorikeren dr.Werner Plumpe
(* 1954) er Abbes stiftelseskonstruktion på mange
måder selvmodsigende: >Den virker demokratise-
rende, moderniserende, og åndeligt befriende. Den
skaber kulturliv, befordrer uddannelse, og bekoster
sociale ydelser til gavn for de ansatte og dermed for
hele byen langt ud over hvad ellers ville have fun-
det sted. Det samme gælder understøttelsen af uni-
versitetet som går langt over de rammer som de fire
små thtiringske delstater kunne drømme om at yde.
Man kan udtrykke det negativt på den måde at Ab-
be på denne måde gør byen og delstaten (delstater-
ne) afhængige af Carl Zet[J Stiftung.<
Stiftelsen er på det sociale område som sagt alene-
stående. Ingen andre virksomheder går så vidt. Men
Abbe har alligevel ikke hentet sine tanker ud af den
blå luft. Den tyske kansler Otto von Bismarck har
med sin socialreform vist vejen. Han foreslår i l88l



over for rigsdagen en række meget vidtgående so-

ciallove. De bliver ikke gennemført i deres oprinde-
lige delvist skatteyderfinancierede form, men i bar-
beret udgave som en kombination af arbejder- og
arbejdsgiverfinancierede forsikringsordninger, bl.a.
aldersrente, ulykkes- og invalideforsikring, og sy-
gekasse, senere også arbejdsløshedsunderstøttelse.
Den tyske socialreforrn er den absolut mest vidt-
gående Europa har set og kommer til at tjene som
forbillede b[.a. for Danmark. Når den i det hele ta-
get bliver gennemført skyldes det ikke en overvæl-
dende social indstilling i rigsdagen, fbr den er

stærkt præget af konservative og ultrakonservative
partier. Den bliver gennemført, fordi Bismarck er
en politiker i særklasse som forstår at spille de for-
skellige kamre i forfatningen ud mod hinanden.
Bismarcks personlighed cr meget vanskelig at be-

skrive i få ord. Selv i vore dage har hans navn her i

Danmark en ubehagelig klang. Han er jernkansle-

ren der fører krig mod Danmark og fratager os

Slesvig, Holsten,, og Lauenborg, og mod Frankrig
for at fa E,lsa8-Lothringen tilbage. Men rent faktisk
gennemfører Bismarck en enestående fredspolitik
for hele Europa i sin tid som tysk kansler 1871-90.
Han udnytter Tysklands store styrke til at forhindre
andre i at gå i krig, og han er imod kolonier, fordi
han ikke mener man kan tillade sig at undertvinge
andre folkeslag, når Tyskland selv har været nødt
til at føre krig for at befri tyskere fra andre landes
overherredømme.
Politisk bevæger han sig fra oprindelig at have væ-

ret liberalist til at være ærkekonservativ. Han be-

tragter det nye og fremstormende Socialdemokrati
som samfundsundergravende og gennemfører en

række antisocialistlove for at dæmme op for dets

virksomhed. Den store socialreform må også ses i
det lys. Han ønsker at dæmme op for social util-
fredshed ved at give arbejderne en tryggere tilvæ-
relse. Men han ønsker på den anden side ikke at

forbyde socialistiske partier. Tyskland har fra sin
tilblivelse i 1 871 den lovgivende forsamling i Euro-
pa, der i størst udstrækning er udtryk for befolknin-
gens politiske holdning.
Der kan ikke være nogen tvivl om at disse politiske
strømninger, som finder sted i 1880erne har påvir-
ket Ernst Abbe. Han er ikke født ind i landadelen
som Bismarck. Han har oplevet fattige kår i sit
barndomshjem, hvor hans forslidte mor dør, mens
han endnu er barn. Han oplever også at hans far
formår at arbejde sig op til værkfører på spinderiet.
Han identificerer sig ihøj grad med arbejderklassen

og føler at selv om han er bler,'et r,'idenskabsrtrancl

og virksomhedsleder, udspringer han af den. Des-

uden kan han rent fagligt se hvor afhængig hatrs

arbejde har været af at arbejderne på værket er dy'g-

tige folk.
I den langt større nabodelstat mod øst, kortgeriget
Sachsen, kan han se hvordan den voldsomt tiltagen-
de industrialisering og de hastigt opvoksende ghet-

toagtige arbejderkvarterer i de store byer Clhenrnitz.

Dresden, og Leipzig giver grobttnd fbr dert sociali-
stiske bevægelse. Ernst Abbe er absolut ikke socia-

list. Han er frisindet libpralist. Hans sociale initiati-
ver over for arbejderne på Carl Zeiss Werke og pa

glasværket kan ses på samme måde sorn Bisnrarcks

sociallove. De er båret af oprigtig interesse og ert-

gagement i både arbejdernes og virksomhedens r e

og vel,, og de kan samtidig ses som en af\'ærgefbr-
anstaltning mod arbejderklasseus overtagelse a1'

produktionsmidlerne.

Blandt de ting man kan nævne som særlige fbr ar-

bejdspladsen Carl Zeiss er:

Udbyttedeling (bortset fra forretr-ringsIedeIsen )

9 timers arbejdsdag (fra 1896)
8 timers arbejdsdag (fra 1901 )

En uges ferie med løn
Løn på skæve helligdage
Fri 1.maj fra kI.11
Sikkerhed mod afskedigel se

Vikarordning
Sygekasse (oprettet allerede 1 875)
Pension (ved 65 åtr efter 30 års ansættelse)

Enkepension (40%)
Fabrikssparekasse
Byggelån
Bryllups- og j ubilæumsgaver
Skolepenge,til fagskoleelever
Videreuddannel seskurser
Regelmæssige lægeundersøge I ser

Badeanstalt

Nogle af disse punkter skal have en kommetrtar
med på vejen.
Udbyttedelingen gælder ikke kun de ansatte. En del

af overskuddet henlægges eller bruges til udvidelser
som i alle sunde virksomheder. Det der bliver til
overs, bliver dels brugt til udbyttedeling fbr de an-

satte (på nær de tre i forretningsledelsen). dels til
gavn for universitetet og fbr byen. Udbyttet til de

ansatte svinger i Abbes tid mellem 5 og 10% al'

lønnen, bortset fra et enkelt år. 1903. hvor der ikke

l7



er noget tilovers.
Den del af overskuddet der bruges til byens r''el

kommer mest de mindrebemidlede til gode ud fia
det synspunkt at de har noget at indhente fia tidli-
gere tiders uretfærdigheder. Der må ikke diskrinri-
neres efter politisk tilhørsforhold. religion. el.lign.
Kort efter århundredskiftet bygges et fblkehLrs" sonr

rummer bibliotek, teknisk skole. fbredragssale.
koncert- og festsal, atelier. øveruln fbr nrusik. tl.tt-t.
Ikke mindst biblioteket lægges der megen \'ægt på.

Alle politiske tidsskrifter, mere end 100. findes pa

læsesalen - foruden mere end 300 andre.

8 timers arbejdsdag indføres som et etårigt forsog
efter afstemning. Spørgsmålet til de ansatte lr dcr:
Ønsker du at yde det samme på 8 timer sot-t-t clu

plejer aL gøre på 9? Det ønsker 860Å. Efter et ar et'

ydelsen steget med 4%. Timeydelsen er følgelig
steget med 16%.
Abbes overvejelser er nogenlunde som firlger: [)ct
daglige kraftforbrug er lig den daglige krafireserr e.

Kraftforbruget består af tre eletnenter: arbe.idspro-

duktet, arbejdshastigheden. og arbejdspauserne. [)et
sidste er tomgang og fortjener altså at minimeres.
Det gælder om at finde den daglige arbejdstids opti-
mum. Jo mere betydningsfuldt arbejdet er og.f o rne-

re indflydelse arbejderen har på tempoet. desttr

mindre bliver optimummet fbr tintetallet.
Erfaringerne efter dt års fbrsøg tyder på ert opti-
mummet ikke er nået ved 9 tinrer og heller ikke er'

overskredet ved 8. Set med Abbes qine betyder det

at det for begge parter, virksomhed og ansatte. er

mere fordelagtigt med 8 end med 9 timer. For hant

er det væsentligt at sådanne ændringer i arbeidsti-
den er videnskabeligt begrundede og altså ikke ud-

tryk for godgørenhed eller dårlig fbrhandliugsevne.
Efter prøvetiden indføres 8-timers-arbe-idsdagerr
permanent.

Stiftelsens hovedformål er ikke etiske. filantropi-
ske, eller sociale reformer. men en sikring af virk-
somhedens overlevelse uaflrængig af ejerinteresser.

arveproblemer, o.lign. De sociale statutter skal sik-
re arbejdskraftens faste tilknytning og fulde ir-rtegra-

tion.
Stiftelsens øvrige formål er at fiemme branchens

almindelige interesser, at oprette almennyttige ind-
retninger for den arbejdende befblkning i Jena. og

at fremme naturvidenskabelig og nratematisk
forskning og uddannelse.
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l)arr 65-urige ('arl Zeiss, l88l .

Medborgerhuset og lcese.sul.



Dt' valu<ltlurtrtacle arhe.jderc /bster på knejpen Salvator,
l,\9-;

Den folkelige hadstue iJenu, 1930. Lcesesalen i hledborgerhu.sct, I 956.

Såvidt Ernst Abbe og hans værk. Han træder tilba-
ge fra forretningsledelsen i 1903 p.gr.a. tiltagendc'

psykisk svækkelse og dør 14..ianr-rar 1905. Helc .fe-

na by deltager i et kæmpemæssigt sørgetog.

Med Carl Zeif3 Stiftung har han sikret sig at rirk-
somheden kan fortsætte sonl orl intet er hær-rclt.

Han har opbygget en model som i de konrmeudc
tiår skal vise sig at være særdeles ler,'edy'gtig og

meget expanderende. Ikke alle hans principper bli-
ver efterlevet til punkt og prikke; men den særlige

virksomhedsånd han har skabt fbftsætter i mere end

et halvt århundrede og gør Carl Zeiss til noget helt

særlist.

Det pompøse svØmmebusin. Innenansicht, 1935.
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Noter:
I Vistnok efter forlæg af Georges Oberhåusers konstruktion
fra I 848. Mindst dt af Carl Zei8es mikroskoper af denne type
ender i Danmark. Adjunkt ved Sorø Akademi Carl Kiellerup
køber et exemplar med serienummer 408. Regningen fia Carl
Zei[J er dateret 6.april 1867. Samme Carl Kiellerup er kendt
for eftertiden, fordi han er en af de videnskabelige deltagere i

den første Galatheaexpedition 1845-47 .

2 Joseph Fraunhofer (1787-1826) er optiker fra Mtinchen i

kongeriget Bayern. Han er den første der llemstiller en kik-
kert med akromatiske linser. Han har lagt navn til de såkaldte
fraunhoferske linjer (absorptionslinjer) i solspektret (1814). I

l8l7 konstruerer han det første apparat til måling af lysbøl-
gelængder (spektroskop). Også hans iagttagelser af lysets
spredning er banebrydende, specielt I forbindelse rned fierne
gbjekter såsom h immel legemer.
' Ernst Abbe gifter sig med Elise Snell, en datter af hans
gamle lærer og nuværende foresatte, ordinær professor i ma-
tematik og ffsik Karl Snell. Med Elise ffir Ernst Abbe døtrene
Margarete og Paula (1872 og -74).
" Akromatisk: korrigeret for farvefejl (2 af de 3 additive ho-
vedfarver har samme brændpunkt), sfærisk aberration. koma,
og billedfeltkrumning, men ikke for astigmatisme.
Astigmatisme: punkter uden for den optiske akse gengives
ikke som punkter (særlig vanskelig fejl at bekæmpe).
Kromatisk aberration: farvespredning med deraf følgende
uskarphed.
Sfærisk aberration skyldes linsens form som en del af en
kugleflade. Brændpunktet er ikke ens for yderkanten og mid-
terdelen af linsen, hvorfor billedet bliver uskarpt. Nedblæn-
ding hjælper, men kun hvis også fokuseringen foregår ved
nedblænding. Hvis indstillingen sker ved åben blænde, bliver
lyset fra linsens ydre del dominerende. fordi den er størst. Ved
efterfølgende nedblænding vil uskarpheden blive forværret.
Diffraktion: lysets bøjen uden om uigennemsigtige legemer.
Koma: kometlignende gengivelse af punkter i billedets yde-
kant. Beslægtet med sfærisk aberration. Nedblændig hjælper.
s Afstanden mellem videnskab og praktisk optikerarbejde er
på denne tid så stor at ingen optikere begynder at fremstille
mikroskoper efter de abbeske principper, selv om Abbe med
sin aftrandling har udleveret sine forskningsresultater til fri
afbenyttelse. Det sker først fia midten af firserne. Firmaet
Carl Zel[3 opnår på grund af denne konservatisme en betydelig
konkurrencefordel.
6 Prøjsiske daler. Sachsen-Weimar har i lighed med de andre
nordtyske stater ikke længere selvstændig valuta. Efter rigs-
dannelsen i l87l indføres fra 1875 den nye valuta mark, som
sæffes til l13 prøjsisk daler eller 358 mg guld. Omtrent samti-
dig, 1877, træder den skandinaviske nrøntunion i kraft med
den nye fællesvaluta kronen, som har en guldvægt på 403 mg.
En prøjsisk daler er altså med lidt tidsmæssig unøjagtighed
2,67 samtidskroner værd.
7 Ernst Abbe har i 1877 faet et bijob som direktør for Jenas

observatorium. Det er ikke et fedt ben, hvad løn angår, og in-
stumenterne er forældede. Observatoriet er oprettet i l8l2 i

Schillers havehus på foranledning af Goethe. Til stillingen
hører fri bolig i Schillers hus. Det er lille og upraktisk indret-
tet, men har en dejlig have. Det er formentlig også en fordel
for den lille familie at ffi egen bolig, fremfor at bo hos sviger-
faderen.
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8 Firmaet Carl ZeifJes produkter bærer indgraveringen Carl
Zeiss Jena. Det specielle tyske bogstav B er ikke internationalt
anvendt og derfor ikke hensigtsrnæssigt i rnarkedstbringen.
Hen over facaden på Carl ZeiBes 3.værksted på Joharrnisplatz.
som han køber i 1857, står Carl Zeiss. Det gor der også på det
første sammensatte mikroskop fi'a samme år. Det et" i overens-
stemmelse med den almindelige praxis at skrive ss i overskil-
ter og på plakater, hvor der ellers i almindelig tekst skrives f.].

Frem til begyndelsen af 20.århundrede bruges staverrådett
Zeifi om firmanavnet og den senere ottttalte stifielse stadig r

almindelig tekst. Derefter bliver den ent.vdigt Zeiss - Iratur'-

ligvis bortset fia i personnavne sont Carl ZeiB og Rodericlr
Zeit3. (Den særlige fonetiske betl'dning af B består i at B lige-
som ss altid er ustemt, mens et enkelt s fbran vokal er stenrt.

Fordelen ved B er at det ligesom et enkelt s angiver at vokalen
foran er lang, men at s-lyden er ustelnt. selv ont der kottrntet'
en vokal bagefter. P.gr.a. den forandring af udtalen der er sket

over år, passer teorien ikke i alle tilfælde rred praris. Ved den

seneste tyske retskrivningsreforrl er bosstavet fJ al.skat'tct"

dog ikke i personnavne. Specielt hvad navnet ZeifJ Zeiss arr-

går er det fuldstændig ligegyldigt fbr Lrdtalen. hvilken starc-
måde der bruges).
n Robert Koch (1843-1910) regnes fbr bakteriologiens far.

Han har været militærlæge under den ti'ansk-tyske krig og ltar'

der ffiet interessen for sårbekætttpelse og derfia videre til be-

kæmpelse af infektionssygdonrrre. Den pro.isiske delstat kal-
der ham 1880 til Berlin som leder af et bakteriologisk labora-
torium. Det er her han finder en af tuberkelbakterieat-terttc.
Derudover har han senere fundet adskillige andre at'de alvot'-
lige infektionssygdommes bakterier. bl.a. kolera. by ldepest.

spedalskhed, og malaria, ligesorn lian ltar firndet fi'ertr til
mange af de metoder inden for bakter-iologi og nrikrobiolosi
som bruges i dag. Han hædres i 1905 rned nobelprisen.

'0 Apokromatisk: alle tre additive hovedfårver har sanulrc

brændpunkt.

" Saale er en biflod til Elben og en effektiv del af det tl skc

vandvejssystem.
r2 Anastigmat: objektiv som er godt korrigeret fbr alle billed-
fejl incl. billedfeltkrumning og astigrilatisrne. Nogle anastis-
mater, f.ex. Protar fra Zeiss og Dagor fi'a Goerz er sl ttttttetri-
ske dobbeltobjektiver, hvor hver halvdel kan benl'ttes fbr sig

uden tab af billedkvalitet (rnindre lysstyrke. nlen storre

brændvidde).

'' 1886 opgiver Abbe sit job som direktor fbr det garrrle ob-
servatorium i Schillers havehus. Han kober et lille hLrs på Carl
Zeiss Platz visavis fabrikken.



Koncernen

D i rakt ione n i ./brha n cll i ng
macl /ohriksledelsen, I 905.

Brilleafdelingen o,Opto'o
Ved Ernst Abbes død er Carl Zeiss en virksonrhecl

af international betydning. Den er frzrende inderr fbr

mikroskoper, teleskoper, astronomiske kikkerter-

almindelige håndkikkerter. n-råleudsty'r af r-narrgc

forskellige slags, fotografiske objektiver. og strart

også brilleglas. Glasværket er desuden i praxis etre-

leverandør af optisk glas til alle andre tyske fiem-
stillere af kvalitetsoptik I 

.

Nogle af disse produkter falder uden fbr rammerrle

af hvad >Objektiv(( normalt beskæftiger sig med.

Det gælder f.ex. brilleglas. Det hører blot n-red i bil-
ledet af Carl Zeiss at virksomheden er bredspektret

i sit tilbud af optiske produkter.

Brilleglas kommer med i paletten fia 1908. 1910

lanceres verdens f-ørste asfæriske brilleglas. Kastral.
1912 Punktal, som har været en gigantsucces lige

siden. 1914 føIger det ligeledes berømte solbrille-
glas Umbral og det bifokale brilleglas Supral.

Samme år (1913114) når omsætningen i denne afde-

ling, ,,Opto", op på 227.240 mark eller en procent

af totalomsætninsen.
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Når det gælder brilleglas er Carl Zeiss oppe ir-t'totl

stærke kræfter. Inden for Tysklands grænser er clct

især firmaerne Busch, Nitsche & Giinther. Goerz.

og Rodenstock. På verdensntarkedet dorlriuerer elr

række amerikanske firmaer i en sådan grad at det cr

næsten umuligt for Zeiss at vinde fbdfæste. Merl i

1909 indgår Zeiss en joint l'enture-afiale nled flr-
maerne Bausch & Lomb og American Optical C'o.

De danner et fælles firma Optica med hienrsted i

Jena. Zeiss skal betjene det kontinentale Europa. A-
sien, og Afrika, de to amerikanske firmaer restetl itl'

verden (incl. Storbritanien). Det er f-ørste gallg

Zeiss forsøger sig med en sådan taktik fbr at kuune

konkurrere på verdensmarkedet. trlen ikke den sicl-

ste. I dag er Zeiss viklet ind i et helt net af den slags

aftaler.
Den første aftale bliver kortvarig. Den varer kr-rn til
året efter, fordi de amerikanske f-trmaer f-øler at

Zeiss opnår alt for store fordele.
Det kan man ikke umiddelbart læse ud af Zeisses

produktionstal. Den samlede export af ikke-militæ-
riske produkter andrager i 1913 1.7% til Asien og

under 0,7o/o til Afrika. Helt anderledes godt går det



I,'cyrkstedsafdelingen Jbr u.stromekanik, ca. I 9 I 0.

i Europa (Tyskland ikke medregnet) som aftager
58% af den samlede civile produktion.

Den Astronomiske Afdeling roAstro"
Den astronomiske afdeling, ,,Astro", oprettes l.a-
pril 1897 på initiativ af kemikeren dr.Max pauly.
Han er lidenskabelig astronom og som så mange af
Abbes medarbejdere forsker ved universitetet. Ab-
be har en særlig interesse i astronomi. Tænk på
hans tid som direktør for det gamle Schiller-obser-
vatorium og hans rundhåndede gave til universitetet
i 1888, et helt nyt observatorium. Men det er pauly
der er den drivende kraft bag oprettelsen af
,,Astro". Faktisk skyder han sin personlige formue i
det. Afdelingen financieres halvt af Pauly og halvt
af firmaet med 20.000 mark fra hver. Først senere, i
1903, bliver den et rent Zeissforetagende, stadig
med Max Pauly som engageret leder.

Også når det gælder astronomiske instrumenter.
ligger de lidt uden for hvad >Objektiv( normalt be-
skæftiger sig med. Men der er en meget nær sam-
menhæng mellem fremstillingen af objektiver til
mikroskop- og fotobrug og de store sdernekikker-
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ter. Zeiss kan udnytte sin særlige erf-aring i ob.jek-

tivberegning og slibning af linser. og erfbringen kan
overføres også til fremstillingen af de store spejlc i

spejlteleskoper. Rent økonomisk er afdelingerr orl-
kostningstung: Store udgifter til kompliceret snre-
dearbejde og til store haller. som kan rumme de r o-
luminøse instrumenter. Det er heller ikke hver dag
der indløber en ordre. Men cler er megen prestige i

det. De store kikkerter kaster glans over Zeisses

navn. De opstilles på planetarier og observatorier
verden over.
Også på dette område bliver Zeiss f-ørende - og be-
varer føringen frem til i dag.

Militærafdelingen,Tele"
1892 begynder Zeiss at fremstille instrumenter til
militæn brug. 1895 oprettes den særlige militæraf -
deling, ,,Tele".
Der har været spekuleret en del over hvordan det
har kunnet gå til at Ernst Abbe har startet en pro-
duktion af krigsmateriel op. Han var erklæret paci-
fist og antimilitarist. Hans politiske holdning er bå-
ret af den idealisme man møder overalt i Nordeuro-
pa blandt intellektuelle og også blandt nogle er-



Optisk kontrol uclfore.s u/ kvinclelige medarbejdere.

hvervsfolk, den frisindede. liberale. og derrtokrati-
ske holdning, ofte kombineret med pacifistiske.
fritænkeriske, og antiroyalistiske tendenser. I Dan-

mark på samme tid kender vi den fia den radikale
fløj af partiet Venstre. Ernst Abbe giver otfentligl
udtryk for sine politiske holdninger ved urange lc-i-

ligheder, så man kan virkelig undre sig.

Mit personlige gæt er at det har været En-rst Abbc
magtpåliggende aI fremtræde som den rlØgterlle.

forretningsbetonede leder, sol-tt når det gælder virk-
somhedens ve og vel må tilsidesætte personligc
præferancer og ihvertfald ikke virke som en blåø-iet

idealist. Det er den holdning vi har mødt l-ros ham i

forbindelse med indførelsen af de sociale ordninger
på fabrikken, 8 timers arbejdsdagen. m. m. Det er

vigtigt for ham at finde en fbrretningsmæssig eller
videnskabelig grund til at indfbre disse ting. Det ntå

ikke fremtræde som filantropi eller noget andet to-
lelsesbetonet.
Når det gælder den militære produktion fbreligger
der ikke nogen begrundelse fra Abbes side. så r i
må nøjes med at gætte.

Det flørste betydningsfulde produkt Zeiss leverer til
det tyske militær er dobbeltkikkerten med bred ob-
jektivafstand, konstrueret af Ernst Abbe og patente-

ret l8.april 1894. Den er konstrueret efter princip-
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Her bliver optikkerne cenlreret, 1910-12.
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per om en forkortet galilæisk kikkert (prismekik-
kert), som Abbe har udviklet allerede i 1872. Mcn
det er her - som med mikroskopobjektiverne - clc

nye glastyper fra det schottske glasværk der mulig-
gør et virkelig brugeligt prodr"rkt. Helt præcist er det
en militærperson, friherre von Beaulier-r-Marcon-
nay, der i 1891 får overtalt Abbe til at gå igang.
Det han oprindelig beder ont er en sigtekikkert til
skydevåben, d.v.s. en kikkert til rent militært brug.
For på den tid regnes brug af en sigtekikkert pa
jagtvåben fbr uetisk eller ihr,'ertf-ald usportslig.
Ud over håndkikkerter og sigtekikkerter ler,'ercr
Zeiss i Abbes tid også reliefkikkerler. panoranrit-
kikkerter, teleskoper, og stereoskopiske af-stanc-ls-

målere til militæret. Kundekredsen bliver hurtigt
udvidet til andre lande. F.ex. tjener Zeiss styrtende
med penge på at sælge udstyr til både japanerne og
russerne under den japansk-russiske krig 1904105.
Derefter følger nye og mere specialiserede produk-
ter. Meget vigtige for den tyske marine er f.ex. peri-
skoper til ubåde. Gyroskgper. signalapparater. trip-
pelspejle, mastekikkerter'. og projektører er andre
artikler.
Oprustningen er stor fra begyndelsen af 9Oerne og
frem til l.verdenskrig. Der er konflikter mange ste-
der i verden og også i E,uropa. Tyskland selv får
problemer med sine nyerhvervede kolonier i Afrika
og slår opstande ned med militær magt.
For Zeiss betyder det stærkt forøget omsætning.
Men forretningsledelsen ser også problemer i det. I

regnskabsåret 1912113 udgør salget af militær1 gre.j
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lf pntvrting af militærkikkert i 1915.

halvdelen af omsætningen. Den øvrige del af pro-
duktionen er også stigende: men den militære pro-
duktion og det dermed forbundne udviklir-rgsarbejc'lc
beslaglægger en for stor del af kapaciteten og blo-
kerer i nogen grad for udviklingen af de andre alde-
linger. Det er betænkeligt; fbr ingen ansvarlig leder
ønsker at binde sin omsætning til noget så usikkert
som krig.
Det bliver væffe endnu; for med udbruddet af I .

verdenskrig kommer den militære andel af Zeisses
omsætning op ph 88% stigende ttl 93% i det sidste
krigsår, samtidig med at den samlede produktion
mere end tredobles. Også lille Danmark er nrecl

blandt kunderne. Det danske fbrsvarsministeriunr
(ledet af pacifisten P.Munch) køber udstyr fbr ntere
end314 mio mark. Omsætningen af civile produkter
falder til under halvdelen af hvad den har været lise
før krigsudbruddet.



Man kan ikke sige at den militære produktion er
helt nyteløs set med det civile samfunds øjne. Me-
get af det udviklingsarbejde der lægges i det militæ-
re udstyr kan udnyttes i andre sammenhænge. F.ex.

er det arbejde der er lagt i at udvikle avancerede ob-
jektiver til flyfotografering naturligvis ikke spildt
den dag krigen hører op. Og den know how der lig-
ger i at bygge specielle måleinstrumenter til militær
brug kan overføres til andre og mere fredelige pro-
dukter.

En personalepolitisk vigti g følge af krigen og den

udvidede produktion er ansættelsen af kvinder.
Mange medarbejdere bliver indkaldt til hæren sam-

tidig med at behovet for arbejdskraft stiger kraftigt.
Der indføres skiftehold for at udvide kapaciteten og

6 timers søndagsarbejde. Muligheden for fridage og
ferie indskrænkes stærkt (selv om den er lovfæstet i

fundatsen). Antallet af ansatte stiger i de første to
krigsår fra 5.300 til 7.300. I slutningen af 1917 top-
per det med 1 1.500, heraf 50,5o^ kvinder.

Fødevareafdelingen
Alt dette lyder hektisk og kaotisk. Men helt sådan

har det ikke virket. Nok er Tyskland i krig og en del
af de ansatte ved fronten. Men krigen når ikke til
Jena. Der er i det hele taget ikke mange steder i lan-

det der bliver udsat for krigens ødelæggelse og gru.

Hvad det angår adskiller l.verdenskrig sig meget

fra den anden.
Det største problem i dagligdagen er fødevareforsy-
ningen. Mad bliver dyr. Carl Zeiss opretter en føde-

vareafdeling og indretter 1916 et krigskøkken og

indkøber fødevarer fra landdistrikterne i stor stil til
fordeling blandt de ansatte. Men firmaet kan ikke
stille noget op over for den rationering der bliver
indført fra myndighedernes side. F.ex kommer
brødrationen efterhånden ned på 1,7 kg pr. næse om

ugen. Afdelingen tager sig i øvrigt af alt der kan af-
hjælpe problemerne, fordeling af såsæd og lægge-

kartofler til haverne, kul og brænde, sko og tøj. Der
bliver indrettet et skomagerværksted på fabrikken.
Afdelingen fungerer frem til 1.apr1l 1921. Mangel-
situationen er stor også i de første efterkrigsår.

Midt i alt det bliver der mulighed for at følge op på

tidligere velfærdsbeslutninger, der ikke har noget

med krigen at gøre. l9I7 åbner Carl Zeiss Stiftung
et børnehospital i byen og et ungdomshjem oppe i
bjergene for medlemmerne af ungdomsforeningen
>Ernst Abbe<.

Den Fotografiske Afdeling o,Photo"
Fotoafclelingen er som omtalt i kapitel I bler,'et op-

rettet i 1888 med Paul Rudolph som leder. Det ct'

den første af de senere så talrige afdelinger. lior'

dens tid er der ingen afdelinger: Det optiske Værk-
sted CarI ZeIfi fremstiller primært mikroskoper.
Den nye afdeling fremstiller udelukkende obiekti-
ver til brug på fotografiske kanreraer. Det r;il i rea-

liteten sige at Zeiss med dette produkt bliver utrder-

leverandør tlI kamerafabrikkerne. og dem er cler pa

denne tid mange af, spændende fia ganske sma ka-

merasnedkere til store moderne fbretagender sottt

f.ex. H.Ernemann eller R.Htittig. begge fia Dresderr

i nabodelst4ten Sachsen. Dresden rummer eu kotr-

centration af kamerafabrikker; nten fælles'ftlr clenr

alle er at de køber deres obiektiver udefia.

Optiske værksteder eller fabrikker der fiemstiller-
fotografiske objektiver er der ogsa tettrtnelig rttattge

af spredt over hele Tyskland (foruden Østrig- Eng-

land, og Frankrig). Nogle af dem er ganrle og stat'

indskrevet i fotohistorien med store bogstaver.

Tænk blot på navne som Voigtlånder. C.A.Stein-
heil, G.Rodenstock, eller det relativt nye C.P.Goerz

(1S86). Goetrz er så afgjort Zeisses værste kotrktrr-
rent på dette område som på f'lere andre. 

'

Hvis en professionel fotograf" og det vil sige err

portrætfotograf (pressefotografer er endnu en s.iæl-

denhed), vil købe et kamera til almindelig atelier-
brug, foretrækker han for det meste et storfbrulat-
kamera med bevægeligt for- og bagstykke og nreci

en dobbeltanastigmat. Det er et dyrt obiektir'" merr

det er praktisk. Hvis man bruger hele objektivet. er

det velegnet til gruppebilleder eller close Lrp por-

trætter i helfigur'. Lysstyrken er moderat. Hvis lllatl
kun bruger dn af de to halvdele. får man et obf ektir
med lang brændvidde, velegnet til portrætter. L) t-
styrken falder; men ved åben blænde opnår lnan elt

eftertragtet blød gengivelse. På nogle typer er

brændvidden ikke ens for de to halvdele. Det karr

udnyttes med fordel ved reprodr-rktion og nærfbto-
grafering (og i øvngt også ved forstørrelse)" idet

man så byter om på de to halvdele. så de sidder i

modsat rækkefolge. Grunden til at de to halr,'delc

har forskellig brændvidde (og ofte også er lieur-
stillet af forskellige glasarter) er ikke så meget at

man opnår at fåtre brændvidder i dt objektiv sonr at

man opnår den bedst mulige korrektion. når beggc

halvdele bruges.
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/,7/z7.Tl\\\ $;: Protarlinsen

K[2A*L -N*n-Y1 und Doppel'Protare.')
[D[0lPlPtEt-Pq.RFl$18,, Dieserben wurden unter

\ \\l\ /;N\ZÅVØ derBezeichnung,,Anastigmat-

\_\\l) NN1%/ ,0,. linsen" im Friihiahr 18e5 von

1gg5 --- uns in den l-landel gebracht.

gese tz te protarl i n se Seri e vt I verf o I gt ?:t" ffi ""i1;:*"-? 
t1[1"J;

uns nach den Rechnungen Dr. P. Rudolphs vom fahre 1891.

Serie VII x11d \r11:t.

Protarlinse, Doppel,Protar.

Normall:rssunrr rnit lrisblende

Specielt med et objektiv. >Tessar< tia 1902" cr
Zeiss uden for konkurrence. Det er simpeltl-ren dct
skarpest tegnende objektiv ntan kan få. nred kurr lir
og små objektivfejl. Lysstl,rken er efier datidens
forhold acceptabel, men heller ikke mere (l:6.i )

Reflexer er et overskueligt problem. fbrdi objekti-
vet kun har 4 linser, hvoraf de to bageste er sant-
menkittede. Få år senere, i 1907" lykkes det tbr Paul
Rudolph i samarbejde med Ernst Wandersleb ar

bringe lysstyrken op på l:4.5 og 1:3.5 og at spaltc
Tessaren ud i flere typer til fbrskellige tbrrnal" bl.a.
til reproduktion og til luftfbtograf'ering (lia ballon).
Ernst Wandersleb beregner i santnte periode bnrgen
af Tessar med fbrsatsobjektiver" udskifining af'dcn
forreste linse med sammensatte I insekonstruktit-rncr'.
hvorved man kan opnå både koftere og længcrc
brændvidder. Disse beregninger bliver firrst konr-
mercielt udnyttet efter 2.r'erdenskrig (bl.a. pir

Contaflex).

Et objektiv som Tessar kan sælge sig seir, - ()s sa

alligevel ikke. De professionelle atelierlbtogralL'r'
kan nok udnytte den store lyssty'rke. Men cle br1'clcr'

sig ikke ubetinget om den næsten uh1'ggeligc
skarphed og den store kontrast obf ektivet er i besicl-
delse af. Mange mennesker ser bedre r-rd" hr is clc

bliver softet lidt. Et alt fbr skarpt tegnende ob.jektir
giver et stort retoucheringsarbe-ide nred at llerrrc
rynker og bumser.
Noget andet er den hastigt voksende amatør'fbtogra-
fi. Der bliver på denne tid fiemstillet stadig tlerc
metalkameraer i mindre formater. 4x5" ( l0x 12.5

cm), 9xl2cm, 6x9cm, og 3 | l4x1l14" (8r I 0.5cnr ).

Der er typisk tale om klapkameraer med ganrnrcl-
dags løbebund ligesom på de store mahognikarnerer
og med eller uden standarter og bevægeligt fbrbræt.
På den type kameraer bliver Tessaren den bedstc

løsning. Mange amatører har talt på knapperne onr

de har mulighed for at købe en model med Zeisses

>>Ørneøje<. De fleste har måttet nøjes med at krabe

måske den samme udgave af ønskekameraet. lnen
med en mere ydmyg linse.
Zeiss har en 20årig patentbeskvttelse på Tessaren.

Det skal naturligvis udnyttes; fbr det siger sig selr
at efter 1922 vil der komme adskillige efierlignin-
ger på markedet. En af de måder Zeiss udnytter sin
fortrinsstilling på er at gøre Tessaren dyr. også nok
lidt dyrere end strengt nødvendigt. Og det fbrstær-
ker det problem fabrikken har. nemlig at salgstalle-
ne for objektiver i almindelighed og fbr Tessar i

særdeleshed ikke er så store som fabrikken selv sr'-

nes kvaliteten berettiser til.

P aul Rudolf s Doppel- P rotar.

Paul Rudolph har i 1894 konstrueret en sådan doh-
beltanastigmat, >Doppelprotar<. Den blir,'er i for-
skellige varianter fremstillet i mere end 20().000
exemplarer i de følgende l6 tr. Det er jo en sLrcccs.

Der er bare det ved det at der også er andre der
fremstiller dobbeltanastigmaten. Det gælder t.e.r.
Goerz, som har opfundet typen og lanceret den i

1892 under navnet >Dagor<,-'. Og Goerzes objektir
er vel at rnærke på samme kvalitetsniveau sonl
Zeisses. Også en række andre kendte f-abrikanter
har kastet sig over dobbeltanastigmaten og lavct
udmærkede produkter. Det gælder Meyer. Voigt-
lånder, Schneider, og senere også Rodenstock.
Zeiss er med andre ord med dette objektiv ikke i

samme situation som det har været med sine mikro-
skoper, d.v.s. uden for konkurrence.
>Planar<< fra 1897 har lighedspur"rkter med dobbelt-
anastigmaten. Også den er et tilnærmet symmetrisk
objektiv med blænden i midten. Den adskiller sig
ved at have fritstående linser (i Doppelprotar er alle
4 linser i hver halvdel sammenkitteoe). endnu bedre

korrektion og større lysstyrke. Dens særlige fbrce er
relativ kort brændvidde kombineret med stor lvs-
styrke. Men den kan også fremstilles i lidt længerc
udgaver. Den kan ikke skilles ad og den er p.gr.a.
de mange frie overflader nleget langt fra aL være

reflexfri. Med andre ord ikke den fuldendte opskrifi
på en salgssucc"rt.
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I:t 'flug.skib'./ra Zeiss - Minimum Palmos.

,\t arar t-arnoll ex, I 929.

Nogle kamerafabrikker som f-.ex. det estitlereclc
Voigtlånder i Braunschweig eller det prisbilligc
A.Rietzschel i Miinchen (det senere Agfa) fienrstil-
ler et totalprodukt og kan altså ikke drømnte oltr at

købe objektiver udefra. Også Zeisses værste kotr-

kurrent inden for fotooptik (og inden for ntilitært
optisk udstyr) Goerz i Berlin har længe fiemstillet
kameraer til deres objektiver. Dette flrr-na er enclda

førende inden for fremstilling af spaltelukkere.
Følgen bliver at Ernst Abbe (og den øvrige fbrrct-
ningsledelse) beslutter sig fbr at starte etl kamera-

produktion op. Lederen af den fbtografiske afdeling

,,Photo", Paul Rudolph får i 1900 i opdrag at lir
fremstillet nogle egnede modeller. Der bliver opret-

tet et datterselskab med navnet >Palmos-Werkc

A/G(. Det sker ved at opkøbe firmaet Kurl Betltz.irl

i Gorlitzt, d.. i forvejen fremstiller amattlrkanrera-

er. Der bliver fremstillet tre fbrskellige nrodcllcr-

hver i flere formater, >Minimum-Palmos<<. >>[Jrli-

versal-Palmos<, og >Stereo-Palmos<. Mininlutll cl'

udstyret med den såkaldt lydløse spaltelukker'og cr'

tænkt som den tids udgave af et reportagekatnera

(bælgkamera uden klap og løbebund. men med

snekkeindstilling, og med valgmulighed mellenr

seks formater fra 9xl8 (panorama) til 6x9). [Jnir,'er-

sal er et mere traditionelt "rejsekamera' nled cell-

trallukker, løbebund,, og bevægeligt fbrbræt. Allc
tre typer er moderne læderbetrukne metalkanleraer-

som egner sig til amatørbrug. Og de er naturligr is
forsynet med Zeisslinser.
Generalforsamlingen i aktieselskabet Palmos-Wcr-
ke beslutter allerede efter halvandet år (21 .dec.-01)

at opløse sig selv. Firmaets bygninger sælges og

aktiverne føres tilbage til Carl Zeiss Stifiung. Pal-

mos er herefter en del af den fbtografiske afdeling

,,Photo". Her videreføres produktionen - ikke i

Zeisswerke, men i en selvstændig fabriksbl'gning ct

andet sted i byeno - frem til 1909.

Ica
I 1909 er konkurrencen på objektivmarkedet blevet

langt større end i 1900. En af de største og nlest

velrenommerede kamerafabrikker i 'fysklarlci-

Heinrich Ernemann i Dresden. søger fia 1907 sa-

vidt muligt at undgå at montere Zeissobiektiver pa

sine kameraer. I stedet opretter fabrikken eget op-

tisk værksted, hvor den fremstiller enkle obiektir -

typer. Fra 1909 indleder Ernemann et fbrmaliseret

samarbejde med Goerz om leverancer af de lllerc
avancerede typer til de fineste kameramodeller.
Det er en utålelig situation for Zeiss. som ellers har

vænnet sig til at de fleste kameraf-abrikker. og især
L;i;;, ;i",r, r**t rr"p, N rt t, t J g 3 o
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Miroflex spejrefleks.

Kl apkam eraet Stereo- P almos.

da de mest velrenommerede. tilbyder Zeissobiekti-
ver til deres kunder, når det gælder de f-inere rnodel-
ler.
Forretningsledelsen hos Zeiss består på dette tids-
punkt af professor dr.Siegfried Czapski (tidligerc
Abbes højre hånd og hans efterfblger sonl direk-
tør'), prokurist Max Fischer (Roderich ZeiBes efier-
føIger som regnskabs- og salgscl-ref ). og prot'cssor

dr.Rudolf Straubel. en af Abbes nære sanr{.rr-

bejdspartnere fra universitetet. Czapski drar i .iuni
1907 af blindtarmsbetændelse og erstattes sonr cli-

rektør af Max Fischer. Den tredje plads i fbrret-
ningsledelsen besættes midlertidigt af Otto Schott.
som ellers i 1904 er udtrådt af tbrretningsledelscrr
for bedre at kunne koncentrere sig onr glasr'ærkct.
Man kan tydeligt af disse etierretninger tirrnenrnrc
hvor stort et problem det er at finde en passcnclc

person. Det skal være en mand som har sin rocl i

firmaet og en hvis loyalitet man ubetinget kan rcs-
ne med. Derudover skal det naturligv'is \'ærc en

kompetent person. Valget falder på den Lurge ingc-
niør Walther Bauersfeld (29 år). som kun har r icrct
ansat i firmaet i to år og sonl på dette tidspunkt cr
nyansat som afdelingsleder v'ed fbrskningsinstituttet
for luftnavigation i Berlin.
Disse tre herrer kan tydeligt indse at strategien nrcd

selv at fremstille kameraer fbr at kunne sælse sin

optik ikke er holdbar.
Det er ikke krisetid i disse år. 'l'værtimocl. Men clc

mange kamerafabrikker er ved at falde over hinan-
den for at kunne tilbyde deres produkter. 1-ysklancl
er blevet landet frem for noget der fremstiller ka-
meraer og alt hvad dertil hører. Kun Kodak i tjSA
er oppe i en størrelsesorden der kan samnrenlignes
med det tyske tilbud.
Selv om amatørfotografien er i voldsom tiemmarch
i hele Europa og i Nordamerika. er der alliger cl
grænser for hvad der kan af-sættes. Det er heller ik-
ke kun kvalitetskameraer med kvalitetsoptik cler

efterspørges. Den slags er simpelthen nreget fbr
dyrt for en almindelig lønrnodtager.
Der er altså flere sammenfaldende grunde til at Carl
Zeiss i årene omkring 1907-09 taber terræn tbr sinc'

fotoprodukter. Men hvad så. kunne man sige. Zeiss
har nok at lave endda. Virksomheden har ingen af--

sætningsproblemer for mikroskoper. kikker-ter. tele-
skoper, måleinstrumenter, for ikke at tale on-r optisk
udstyr til militæret. Dertil komnrer glasværkets næ-

sten monopollignende stilling som leverandrar al'
optisk glas til objektivfremstill ing.
Som de kommende begivenheder viser har fbrret-
ningsledelsen slet ikke den indstilling. Den ønsker
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for virksomhedens, dens ansattes, og hele byen

Jenas skyld at expandere, hele tiden at lægge sten

på sten til en stor og smuk bygning. For den er
fremstillingen af optik selve kernen i Zeiss, og fo-
tooptik den største og mest komplicerede udfbr-
dring. Fabrikken kan tilbyde flere virkelig fremra-
gende objektiver, det ene endda helt uden fbr kon-
kurrence. Den udvikling ønsker forretningsledelsen
at fortsætte. Men forudsætningen er at produkterne
afsættes. Dygtigt købmandskab er en nødvendig-
hed. Gode produkter er ikke nok.

På denne tid findes der kamerafabrikker over hele

Tyskland. Mange er ganske små: men de helt srrrå

kamerasnedkerier er forsvundet. På grur-rd af dert

hårde konkurrence er det de store der dominerer.
De tre største ligger alle i Dresden. R.Htittig &
Sohn, Heinrich Ernemann. og Emil Wiinsche" i dcrr

rækkefølge. ud over dem er der et helt netværk at'

små og mindre virksomheder iDresden tned til-
knytning til fotoindustrien.
Det er svært at sige hvorfor lige netop Dresden bli-
ver det store centrum for fbtoteknik. specielt fienr-
stilling af kameraer. Man kan pege på at byen lig-
ger i det bælte tværs over Tyskland/Østrig der

strækker sig fra Galizien (i det nuværende [Jkraine
og sydlige Polen) over Schlesien (sydlige Polen) og

de slovakiske og bøhmiske randbjerge. gennenr Sa-

chsen og Thtiringen, til Ruhrdistriktet i vest. Det er

her der findes kul og jern. Det er i dette bælte clen

industrielle udvikling foregår i lyntempo fia midten
af 19.århundrede og frem.
Sachsen er et gammelt industriland. Her er dctt

europæiske porcelænsfremstilling udviklet
(MeifJen). Dresden har fra gammel tid været en stor

textilby, men er også hjemsted fbr flere glasr'ærker

og en stor produktion af tobaksvarer og finntekanik
(især cykler og symaskiner). Chemnitz bliver et

center for kul og stål, og Leipzig rummer. ud over
en kraftigt expanderende industri. et af Europas sto-

re og gamle universiteter.
Dresden er residensby for det sachsiske kongehtts.

Det spiller nok en rolle ved anlæggelsen af en af de

allerførste jernbaner i Europa i 1839. Den går fia
Dresden tl! Leipzig. På tidspunktet for vor historie
er Dresden blevet et jernbaneknudepunkt for dert

øst-vestgående linje fra Lemberg i Galizien til Rr"rhr

ved Rhinen og fra Berlin i Prøjsen til Prag og Wierr

i Østrig. Alle forudsætninger fbr udvikling at'

højteknologisk industri er til stede, ikke mindst derr

menneskelige arbejdskraft. Sachsen er meget tæt

befolket og uddannelsensgraden er stor. både blandt
håndværkere/industriarbejdere og blandt akademi-
kere.

Politisk adskiller kongeriget Sachsen sig meget fia
storhertugdømmet Sachsen-Weimar. Befblkningen
i Jena og det øvrige Thtiringen er gennemgående
konservativ, mens indbyggerne i Sachsen i takt med

industrialiseringen udvikler sig til hele Tysklands
mest socialistiske område8.

De to firmaer Htittig og Wiinsche står i 1909 i en

afsætningsmæssig krise, der allerede har varet flere
tr.
Htittig er Europas største kamerafabrik og også en

af de ældstee. Grundlæggeren Richard Hiittig
(1827-1910) er fra Schlesien og uddannet sot.t.t

snedker. i mange år det bedste udgangspunkt fbr en

kamerabygger. Firmaet stiftes i 1862 i Berlirr og
beskæftiger sig de fiørste 20 år med reparation og
ombygning af kameraer - foruden alt mulig andet
snedkerarbejde. I 1887 flytter han virksomheden til
Dresden specielt med henblik på at gØre den til en

virksomhed for kamerabygning. På denne tid - 25

år efter at han er blevet selvstændig mester - er

han ud fra sine mangeårige erfaringer med at repa-
rere andres kameraer begyndt at konstruere nogle
selv. I løbet af ganske få år slår han sig op som den

største kamerabygger i Dresden. Hans første mo-
deller er tæt på at være kopier af andres, bl.a. af
Rudolf Kriigeners patenterede kamera. Men han har
også æren af at have konstrueret det første spejlre-
flexkamerafra Dresden. Det sker i 1896. Og det er i
tiåret derefter at Htittig & Sohn expanderer til at

blive en kæmpevirksomhed med mere end 800 an-

satte.

I 1904 går det galt for den aldrende Richard Hiittig.
Hans sØn og kompagnon Carl begår økonomisk
kriminalitet og får en fængselsdom. Firmaet er i

1897 blevet omdannet til et aktieselskab. Nu glider
det helt ud af familien Hiittigs hænder. Den nye le-
der hedder Guido Mengel. Han viser sig året efter
under den store strejke for kortere arbef dstid at væ-

re fuldstændig ubøjelig over for arbejdernes krav"'.
Det fører til meget store produktionstab. I de f-øl-

gende fire år - hvor konkurrencen strammer til
kører firmaet på pumperne. opgiver al nyudvikling.
og er i 1909 tæt på bankerot.
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.llexuncler Ernemann,
Iteync. 1 9 18.

Kumcrufcthrikken Ernemann-lVerke i Dresden, I 922.

lTainrich Ernemann, l9 19.

Emil Wtinsche ( 1 864- 1 902 ) er oprindelig kob-
mandsuddannet i Dresden. F{an nedsætter sig sotl
fotohandler i 1887, først sont postordretlrnta og
grossistvirksomhed, to år senere også nted salg cn

detail i en exklusiv fotohandel i Dresden. Ilan cr
åbenbart lokalpatriot; for han har en tbrkærlighcd
for apparater fra Dresden og onregn og får fhstc lc-
veringskontrakter med en række surå fbtovirksoll-
heder. På et tidspunkt går hau selv ind i tørplaclelir-

brikation". En lille virksomhed. som han har korr-

trakt med, kamerafabrikken Paul Forster. etrclct'

med at blive oveftaget af Enril Wlinsche og utrdcr
hans ledelse blive banket op til en tetntnelig stor'

fabrik i løbet af meget fa år. Han bygger i 1897 c1

efter tidens forhold meget moderne f-abriksanlæg i

forstaden Reick. Til gengæld er hans - eller rettere

firmaets - selvstændige bidrag til kameraet historic
ikke imponerendel2.
1902 begår Emil Wtinsche selvtnord og efter r-roglc

fa år udskilles kamerafabrikken som en selr,'stænclig

virksomhed under ledelse af Ludwig ScheLlerntann.

Fabrikken har 350 medarbejdere og et ufbrholcls-
mæssigt stort sortiment. Det fører under de skærpc-

de konkurrenceforhold i tiden op mod 1909 til sii

store tab at det står Scheuermann helt klart at virk-
somheden for at overleve må tusionere med en all-
den og mere kapitalstærk kamerafabrik.

Den fabrik øjnene er rettet imod - hos både tltittig
og Wtinsche - er Ernemann Stammhaus.
Heinrich Ernemann (1850-1928) er prøjser. søu al'
en enlig mor og opvokset på landet under meget

Heinrich Ernemann og C.J.G.
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små kår. Men han er alhgevei så heldig at t'å en ucl-

dannelse som kleinsmed og senere som købmand.
Han åbner sammen med sin kone butik i Dresden i

1876, ikke en butik for fbtoarlikler. men en hvide-
vareforretning.
Han er entusiastisk amatørfotograf og det fizrer til at

han begynder at sælge fbtografiske arlikler i et

hjørne af butikken. Interessen bliver så stor at han

køber det lille kamerasnedkeri Franz Matthias i

1889. I løbet af få år har han bygget en inrponere'n-
de lille fabrik op.
I modsætning til sine konkurrenter i byen betaler'
Heinrich Ernemann gode lønninger" han opbl,gger
en egentlig konstruktionsafdeling. og han srlrger for'

aIfå sine nyskabelser patenteret. Han får samlet sig
en meget loyal medarbejderstab med mange d1'gti-
ge specialister iblandt. I modsætning til sine korr-
kurrenter stiler han mod at fiemstille alle dele al'
kameraet selv. Allerede i 1892 har han nået clct
måI, når lige bortses fra optikker-r. 1907 opretter hatr

optisk værksted, som i de f-ørste år fiemstiller ob-
jektiver til de mere enkle amatørkameraer.
Også i modsætning til sine konkurrenter tnarkeds-

fører han kun få kameramodeller, og de fleste al'

disse modeller bliver meget hurtigt fien-rstillet hclt i

metal.
Den største forskel mellem Ernentann og de to atl-
dre, Hiittig og Wi.insche. er at Eruemann tjener
penge og bliver ved med at gøre det. Hvad artgar

antallet af medarbejdere er det lidt mindre end hos

Htittig & Sohn.

Firmaerne Emil Wtinsche og Htittig & Sohn hett-

vender sig til Heinrich Ernemann og fbreslår en ftr-
sion mellem de tre virksomheder. Htittig og Ernc-

mann er i forvejen de to største kameraf-abrikker i

Tyskland. Tilsammen vil de tre fabrikker blive clo-

minerende i hele Europa.
Heinrich Ernemann er lydhør. Hans forretnirrgs-
mæssige sans siger ham at stordrift og rationalise-
ring er den rene skære fornuft. som giver bedre mu-
ligheder for at betale for en god konstruktionsafde-
ling. Men han kan ikke lide tanken om at hans lir,'s-

værk skal gå op i en højere enhed med andres.

Det er naturligvis vanskeligt fbr mig at sige nøjag-

tig hvad der får Heinrich Ernemann til at nøle sa

længe. Der foreligger den oplysning at han har r'æ-

ret utilfreds med at de to forslagsstillere ønsker at

alle tre firmaer ved en sammenslutning skal lade

deres aktier indgå til samme kurs. For Ernemanrt.

der har sorte tal på bundlinjen, er det ikke rimeligt.
Men der har formodentlig været tale om et fbr-
handlingsoplæg, ikke et ufravigeligt krav.

Hvad vi ved er at hans vægelsind har givet f-rrmaet

Carl Zeiss mulighed for at komme ind i billedet
med et andet fusionstilbud.
T.oktober 1909 grundlægges firmaet ICA (lnterna-
tionale Camerafabriken AG) med en grundkapital
pe 3 mio mark. Zeiss indskyder i alt 650.000 mark.
hvoraf de 100.000 er den beregnede værdi af kame-
rafabrikken Palmos, Htittig 786.000 mark. Wrin-
sche 500.000 mark, og kamerafabrikken R.Krlige-
ner i Frankfurt am Main 400.000. Aktier med påly-
dende 664.000 mark sælges gennenr Deutsche
Bank.
l9l2 indtræder en femte kamerafabrik i samrnen-
slutningen, G.Zulauf & Co i Zirich (Schweiz). et

firma med speciale i stereofbtografi.

Alle deltagere i sammenslutningen må siges at have
faet deres ønske opfyldt. For Htittig og Wiinscl-re
betyder den at produktionen kan fortsætte. Noget
lignende gælder formodentlig Krtigener og Zulauf .

For Carl Zeiss, som med sine mere end 2000 an-
satte er langt den største virksornhed (men kun står
for 22oÅ af aktiekapitalen''t), .. fbrdelen endog nre-
get stor. Carl Zeissobjektiver kommer fbr fiemtiden
til at sidde på alle bedre kameraer fra ICA. Kun de
meget billige udstyres med en enkel linse fiemstil-
let på ICAs eget optiske værksted.
Eftersom ICA er Tysklands - og Europas - største
kamerafabrik er Carl Zeiss dermed sikret en til-
strækkelig stor afsætning fbr sine objektiver. Det
vil i de kommende år være muligt at sætte store re-
surser ind på at udvikle nye objektivkonstruktioner.
Over for befolkningen i de europæiske lande - og
mange oversøiske - vil Zeiss være markedsf-øren-
de. Men i modsætning til fbr fa år siden vil det ho-
vedsageligt være gennem ICAs kameraer og ikke
gennem en lang række større eller mindre kameraf'-
remstillere.

Det betyder ikke at den hårde konkurrence på det
optiske marked hører op. En række firmaer produ-
cerer kvalitetsprodukter inden fbr fotooptik. såvel
som anden optik af interesse fbr aimindelige fbr-
brugere (f.ex. kikkerter og mikroskopoptik). Her er
de vigtigste:

C.P.Goerz, Berlin
Hugo Meyer & Co., Gdrlitz
Plaubel & Co., Frankfurt a.M.
Julius Laack, Rathenow
Emil Busch, Rathenow
Jos.Schneider & Co.. Kreuznach
Oskar Simon, Dresden
Staeble & Co., Mtinchen
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C.A.Steinheil, Miinchen
A.H. Rietzschel, Mtinchen
G.Rodenstock, Miinchen
Omfa, Mtinchen
Ernst Leitz, Wetzlar
Voigtlånder & Sohn, Braunschweig

Nogle af disse optiske firmaer tiemstiller også ka-
meraer. Men de fleste sør ikkela.

Alle tre hovedtyper findes i mange varianter. sonl

igen kan varieres ved valg af ob.iektiv i fbrskellige
prisklasser. En variant af Minimum-typen har ind-
stillelige stivere beregnet på brug af forskellige
brændvidder, altså udskiftelig optik.

Til professionelle portrætfbtografer føres en række

modeller af den traditionelle ateliertype med alle
tænkelige indstillingsmuligheder og med mLrlighed

for udskiftelig optik.
Rent teknisk kommer der ikke så meget nyt under Mere specielle produkter til reproduktion. nærfbto-

solen i de kommende ar, hverken hos ICA eller i grafering, eller fernfotografering (f.ex.ballon- og

Carl Zeisses fotoafdeling, ,Photo'. flyverkameraer) findes også. Men den slags varer er

Hos ICA skal der opnås en rationaliseringsgevinst for de ft.
og en forenkling af udbuddet. Det sker også; men Anderledes med stereokameraer. De har i mange år'

antallet af modeller incl. udstyrsvarianter er allige- været meget populære i de latinsktalende lande.

vel over hundrede. Hvis man ser nænnere på det. Men på denne tid har interessen bredt sig til hele

kan man se at langt de fleste modeller kan indord- Europa og Amerika. Det er først og f'remn.rest her

nes under fællesbetegnelsen håndkameraer. det sidst tilsluttede firma G.Zulauf & Co. l'ra
Den kompakte udgave af det klassiske løbe- Schweiz kommer ind i billedet. Der rnarkedsfbres

bundskamera med centrallukker er stadig en salgs- modeller i flere formater. især 9x14, og med kon-

vare, nu med standart a la Wiinsche og hett i metal servativ udformning med løbebund.

med lækkert læderbetræk. Typen kaldes på tysk
Flachkamera (fladt kamera) og kan bekvemt være i Carl Zeiss udvikler i perioden efter lCAs dannelse

en jakkelomme, især hvis formatet er 6x9 eller næsten ikke nye objektiver til almindelig fbtograf'e-

mindre. Mange udgaver har formatet 6x6. Det er en ring. Det har i høj grad noget at gøre med det oven-

fordel ved denne kameratype, fordi den naturligt for beskrevne engagement i oprustningen 1ør krigen

holdes på højkant. Den er ikke så handrigtig ved for ikke at tale om situationen under krigen. Men
tværformat. der fremstilles hos Zeiss i hele perioden. altså fiem
Palmosmodellen Minimum hal været en foregangs- til krigsafslutningen, en stor og f'ørst stigende. sene-

model. Den hedder nu noget andet, men er ellers re stagnerende mængde objektiver af de allerede

uændret. Når forbrættet og dermed bælgen er truk- kendte typer.
ket ud, fastlåses det af fire stivere. Objektivet er nu
indstillet på uendelig, og da der ikke findes nogen ICA har sit hovedsæde i Schandauerstraf3e i Dres-

klap med løbebund, foregår fokuseringen efter ska- den, i den tidligere Htittigfabrik. Wiinschefåbrikken
la på objektivets snekke. Meget modeme og lige i Reick bliver ikke solgt, men bliver heller ikke an-

noget for amatører. Kameraet er i tværformat. Det vendt de første år, selv om den er den mest tidssva-

er en fordel i betraglning af at langt de fleste bille- rende. Kriigeners og Zulaufs fåbrikker bliver af-

der tages på 1værs. Lukkeren er en spaltelukker som viklet. Det samlede personale bliver ved selskabs-

muliggør langt hurtigere lukkertider end central- dannelsen skåret ned fra 1800 til 1000. Direktør
lukkeren. Negativmaterialet er for de fleste forma- bliver Guido Mengel fra Hiittig.
ter plader (eller planfilm) i kasette. Men til de Det er værd at mærke sig at ICA jo ikke er Zeiss.

mindste formater bruges den moderne rullefilm. Zeiss har end ikke aktiemajoriteten. ICA bliver ikke
Typen kan funktionsmæssigt kaldes forløberen for drevet efter de samme principper som i Carl Zeiss

det senere så udbredte klapkamera med stivere Stiftungs fundats. Her er ingen sociale ordninger

(springkameraet), selv om springkameraet overfla- eller andre velfærdsgoder ud over dem man er

disk set mere ligner et lille løbebundskamera. tvunget til efter lovgivningen. Det er der heller in-

En tredje type er det enøjede spejlreflexkamera. gen der forventer. I Sachsen er arbejderne vant til at

nærmest temingeformet, men med udtræk til fast måtte kæmpe for sine goder, og der er et traditionelt
postion ved uendeligt (samme princip som ved Mi- og meget udpræget modsætningsforhold mellem

nimum) og en stor udfoldelig skakt. Lukkeren er en arbejdsgivere og arbejdstagere. Valget af Guido

spaltelukker. Salgsmæssigt har det enøjede spejlre- Mengel som den der skal rationalisere og massefyre

flexkamera ikke iærlig stor betydning (2.5%). for at få en levedygtig fabrik ud af det er nok ikke

,, no8en tilfældiShed.



trr.Palmos.

Dr. Krilgener's Simplex- Magas inkamera.

P icol ette nted gri/Jel.

Zeiss Raupp-salonkamera, I 929.
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Fabrikken er efter fyringerne og fiasalget 25% stor-
re end Ernemann, både hvad angår antal atrsatte os
antal solgte kameraer (det f-ørste år 90.000 kantera-
er).
Men sådan bliver det ikke r,'ed at være. I de konr-
mende år vokser ICA til over det dobbelte (i 1 920
2200 medarbejdere) og prodr"rktionspaletten r-rclr i-
des, bl.a. med forstørrelses- og projektionsappara-
ter. Også filmoptagere og -fienrvisere kommer nrccl

for også på det punkt at kunne konkurrere nred I:r-
nemann. Nogle apparater bliver ikke produce rct.
fordi Carl Zeiss fremstiller dem. f-.ex. episkopcr.
Optik bliver kun fremstillet i nreget simple fbrnter.
fordi hele meningen med flrmadannelsen er at C'url

Zeiss skal lave dem. Derfbr er en sammenligning
mellem ICA og Ernemann ikke helt ligetil. selr orn

de to fabrikker af alle med kendskab til branchcn
betragtes som de to argeste kor-rkurrenter på det tr -
ske marked.

Konkurrenten Ernemann
Med tiden bliver Ernemann også en korrkurrent til
Carl Zeiss. Det begynder med at Ernenrann sanrti-
dig med ICAs stiftelse indgår afiale nred (ioerz onr
levering af den bedre optik til Ernemanns kanreriicr'.

Allerede to 2n før har Ernemann oprettet optisk
værksted (optisk anstalt). Det tiemstiller - ligesor-n

den tilsvarende afdeling hos ICA - simple objekti-
ver til de billigste modeller. Men nrålet er at kunnc
fremstille alle objektiver. at tage konkurrencer-) op

med Zeiss og Goerz og de andre hæderkronedc op-
tiske firmaer.
Det lykkes først efter en del års fbrløb. Ogsa hcr'

spiller Heinrich Ernemanns personalepolitik e n

rolle. Han formår at knytte fiemragende fagfblk til
sin virksomhed. Berømt fbr efiertiden er den ul.rgc

Ludwig Bertele som konstruerer Ernostarobjektir et

i 1924 (lysstyrke 1:1,8). Hvis ikke Ernenranns ka-

meraer var berømte i forvejen. bliver de det i hvert
fald nu. Objektivet og det tilhørende mellenrfbrnrat-
kamera Ermanox bliver det f-ørste egentlige repor-
tagekamera som kan bruges under vanskelige ly's-

forhold. Og det bliver brugt. Særlig kendt er fbto-
journalisten dr. Erich Salomon. egentlig jurist. n'Ien

i en periode i 2Oerne og 3Oerne tilknyttet Berliner
Illustrierte Zettung og andre billedmagasiner. Harr

udnytter Ermanoxkameraet til at tage billeder af'
nogle af verdens betydeligste statsmænd. De bille-
der kan studeres endnu; for de er gengivet i en lang
række værker om fotografiets historie og om be-

rømte fotografers billeder''.

H ånd-Stereobetragter & Magasin-Stereo-
betragter.

IJnivers al-Stereobetr egt er, I 9 2 5.
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Ermanox.

Ernostar I : l,B.

Ernostarobjektivet er det foreløbige højdepunkt fbr'

Ernemann. Men allerede et par år før er f-abrikkcrr

blevet helt selvforsynende rned obiektiver. At-sæl-

ningsmæssigt går det strygende. efterhåndert bedrc
end for ICA. Både omsætningsmæssigt og hvacl

angår antallet af ansatte er Ernemann fia begyndel-
sen af 2Oerne lige så stor som ICA. Og det går sta-

dig fremad - i modsætning til hos ICA.
Når man sammenligner ICA og Ernemanlt i fbrste

halvdel af 2Oerne hører det med i billedet at IC,A

ikke har ansat personale til at udvikle obiektivkotr-
struktioner og heller ikke til at f}emstille bedre oh-
jektiver. Derudover er Ernemanr-r absolr-rt fbrendc i

Europa inden for kinoteknologi. De fleste filnr-
fremvisere i Europas stadigt flere biograf-er er fient-
stillet af Ernemann. ICA forsøger sig ganske vist pa

området fra 1924. Men det er ir-rgenting i fbrhold til
Ernemann. Ernemann fremstiller fllm. plader" og

papir. DeI gør ICA ikke. Så hvis vi udelLrkkenclc

sammenligner fremstillingen af kan-reraer på de 1tr

fabrikker, er der ingen tvivl onr at ICA stadig er'

førende hvad angår antal medarbejdere. antal ttt()-

deller, og omsætning.

Vi skal gØre os klart at fia 1920 sætter den fbrste al'

de store økonomiske kriser i Tysklands utelletrt-
krigstidshistorie ind. Den kulminerer i 1923 nrecl

hyperinflation. Selve krigen og dens ødelæggelser
er i høj grad gårct uden om Tyskland. Men betingel-
serne i Versaillesfreden l9l9 er mere end alrninde-
ligt hårde. Tyskland tillægges hele skylden fbr kri-
gen og skal betale en voldsomt stor krigsskadeser-

statning. En del landområder må af-stås. Det gælder'

bl.a. Nordslesvig (Sønderiy'lland) og den ty'skbc-

satte del af Polen, men også Øvre Schlesien og [:l-
saB-Lothringen (Alsace-Lorraine). Andre ontråder i

Rhinlandet (Saar) bliver besat for en periode pa 15

hr af Frankrig for økonomisk vindings sk1 ld.

Frankrig besætter ovenikøbet i 1923 Ruhrområdet.
fordi det ikke går hurtigt nok med betalingeme.
Disse voldsomme indgreb i Tysklands økonotliskc
potentiale kommer - sammen med fbrhold i ver-

densøkonomien - til at virke meget stærkt ind pa

Tyskland i en årrække, og som r,'i alle ved til at be-

fordre en politisk radikalisering.
For kamerafabrikkerne i Tyskland bliver situatio-
nen i \øbet af 2}erne katastrofal. Det gælder ogsa

de optiske fabrikker, men fbr Zeiss i rnindre grad

end for de andre. Det hænger bl.a. sammen med at

Zeiss som den eneste bevarer leverancerne til clet

tyske militær. Goerz, som tidligere har været stor-
leverandør, mister alle ordrer.
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Samlet betyder det at en lang række kameraf-abrik-
ker og optiske værker er truet på existensen. Und-
tagelserne er Carl Zeiss og i nogen grad Ernemann,
som er den der længst og bedst kan bevare en ka-
meraproduktion af en bæredygtig størrelse. Men
generelt er Tyskland omkring 1 925 et mangelsam-
fund med inflation og massearbejdsløshed. Næsten
ingen har råd til at købe kameraer.

Noter:

' Firmaet C.P.Goerz i Berlin påbegynder l9l0 en produktion
af optisk glas gennem firmaet Hahn i Kassel.

' Mastekikkerten fungerer fra toppen af en hoj mobil ntast.

Den er udviklet iafdeling,,Tele" af dr.Albert Kdnig i 1914.

' Dagor er beregnet af matematikeren Emil von Hoegh.
t Planar er i dag navnet på en lang række Zeissob-iektiver sorrt

konstruktionsmæssigt ligger langt fra Paul Rudolphs oprinde-
lige konstruktion. Planaren har i en lang årrække efter 2.ver-
denskrig været standardobjektiv på det øsffyske Contax-speil-
ref'lexkamera og på Praktica under navnet Zeiss Biotar (e-n

nyberegning foretaget allerede i 1928 af dr.Willy' Merte med

henblik først på røntgen, siden på enø-iede spejlretlexkarnera-
er). Planar/Biotar hører til den rummelige gruppe rlan kalder
gaussobjektiver.
' Gorlitz ligger i det sydøstlige hjørne af delstaten Sachsen

ved den senere Oder-NeiBegrænse og er hjernsted fbr flere
virksomheder inden for fotobranchen. bl.a. det optiske firnra
Hugo Meyer.
6 Palmosfabrikken ligger på Spitzweidenweg i Jena. Efter pro-

duktionsophør sælges den 25.november 1909 til komnrunen.
Men Carl Zeiss Stiftung indretter for 40.000 mark et alder-
domshjem ien del af bygningskomplekset.
7 Direktør er ikke det ord Carl Zeiss Stiftung bruger. Forret-
ningsledelsen (Geschåftsleitung) består af tre til fire selvsup-
plerende personer, men kan i princippet godt bestå af flere. Et

af medlemmerne er befuldmægtiget, d.v.s. at han fungerer på

samme måde som en bestyrelsesformand og en administre-
rende direktør i en og samme person. Forretningsledelsen er
på en gang bestyrelse for stifielsen (som med vore dages

sprogbrug kan kaldes en fond) og direktion for virksomheden

med alle dens afdelinger (bortset fra glasværket" sonr ejes

halvt af Otto Schott, halvt af stiftelsen. Ledelsen af glasværket

forestås af Otto Schott; men der findes en bestyrelse på to
personer, Otto Schott og en befuldmægtiget fra stiftelsen).
I modsætning til andre bestyrelser og direktioner står der ikke
noget repræsentantskab eller nogen ejerkreds bag Carl Zeisses

forretningsledelse. Men dens arbejde overvåges efter fundat-

sen af delstatsregeringen, nærmere betegnef repræsentanter

for kulturministeriet. Denne instans kaldes stiftelsesforvalt-
ningen og dens medlemmer for stiftelseskommissærer. Deres

opgave er alene at overvåge at forretningsledelsen handler

efter fundatsens ord og ånd, ikke at være overledelse for Carl

Zeiss.
* Faktisk hele verdens. I den tyske rigsdag er 23 af Sachsens

24 medlemmer socialdemokrater.
e Årstallet 1862 skal tages med et vist fbrbehold. Som det ses

af fremstillingen bliver firmaet H0ttig fbrst med flytningen til
Dresden i 1887 en egentlig kamerafabrik. Men det senere fir-
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ma Zeiss lkon har brugt årstallet 1862 i sine reklarnefientstod.
bf .a. ved at fejre et stort opslået 75 års.iubilæum i 1937.

'u Arbelderne kræver - og ffir til sidst - 52 tinters arbejds-
uge. Sammenlign med Carl Zeiss som siden l90l har haft 48

timers arbejdsuge.

" I Dresden og omegn har der siden rnidten af 60erne været

en udbredt fremstilling af fotopapir og -plader.
l2 Firmaet lancerer en smart u-fbrmet standart stobt i et styk-
ke, men ffir den ikke patenteret. Desuden synger kameraer
med løbebund, bevægeligt forbræt, o-tr dertil horende standart

på sidste vers.
r3 I modsætning til de fire karnerafabrikker indgår Carl Zeiss

ikke med hele sin virksomhed i samtnenslutningen. Sorn stit:
telse (fond) kan den ikke indgå i et aktieselskab. Den indgår

ved at indskyde kapital incl. sin lille kamerafabrik Palnros.

som altså udskilles fra Carl Zeiss. Palrnos bliver iovrist ned-

last straks efter ICAs dannelse.

't-Go.rr, Rietzschel, og Voigtlånder frernstiller kanreraer.

't Ikke alle Salomons billeder er taget tred Ermanox. | 3Oerne

- efter at småbilledkameraerne rned udskiftelig l),sstærk optik
er kommet fiern - går han over til t-eica.
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Verdensfirmaet

Arbejdsforholdene hos Carl Zeiss
Carl Zeisses situation under den første store krise
efter l.verdenskrig er naturligr,'is alvorlig. Det er

den for de fleste industrifbretagender i Tyskland.
Frem til og med 191 8 er produktionen enorm. men

består for langt størstedelen af krigsmateriel. Den
hører op med dt slag ligesom den tyske hær. I de

første efterkrigsår er Tyskland på det nærmeste af--

rustet. I følge Versaillestraktaten må Tyskland kun
have en sikringsstyrke på 100.000 mand. ingen

værnepligt, ingen avancerede våben såsom fly"
kampvogne, u-både, etc.

Zeiss bevarer som det eneste optiske flrma sine le-

verancer til rnilitæret. Men det er en fbrdel sont

p.gr.a. omstændighederne må siges at være af min-
dre væsentlig betydning. Man må satse på andre
dele af sin virksomhed, brilleglas, kikkefter" urikro-
skoper, landmålerudstyr, optik til synshandicappe-
de, og fbtografisk udstyr.

De politiske forhold i tiden fra l.verdenskrig til
Hitlers magtovertagelse i 1933 er kendt som Wei-
marrepublikken. Det begynder med en socialistisk
revolution i efteråret 1918. mens krigen endnu ra-

ser. Der bliver ikke tale om russiske tilstande. Men
kejserdømmet bliver afskaffet. Friedrich Ebert ud-

råber ll.august 1919 Tyskland til en demokratisk
republik. Socialdemokraten Philipp Scheidemattrt'

bliver den første rigskansler.
På en måde tegner det politisk godt. Men de fæne-
ste tyske politikere kan bære vilkårene i Versailles-
traktaten, som bliver forhandlet på plads i løbet af
efteråret I9l9 og træder i kraft i januar 1920. Den

er så ødeIæggende for tysk økonomi at alt går i stå

og håbløsheden breder sig. Den nye grundlov byder
heller ikke på noget brud med den meget ulige op-

deling af landet i delstater. På den anden side er

netop den omstændighed en forsinkende faktor for
de politiske katastrofer der senere støder til. Prøjsen

er uforholdsmæssig stor i forhold til de andre del-
stater, men etablerer et delstatsstyre der demokra-
tisk og socialt er langt mere progressivt end andre

steder i Tyskland.
At den gamle delstatsstruktur fra kejserrigets tid
bevares i kun lidt ændret form, betyder bl.a. at Sa-

chsen-Weimar bliver lagt sammen med de andre
thtiringske småst ater, som det gennem mange år har
samarbejdet med, men at området forbliver en lille
konservativ enklave, klos op ad de mere progressi-

.lrhejderdemonstration i I 9 I L

ve delstater Prøjsen og Sachsen. Industrialiseringen
har ganske vist præget udviklingen de seneste årti-
er. Carl Zeiss i Jena er en stor industrivirksomhed.
og den er ikke den eneste. Så naturligvis har So-
cialdemokratiet siden 9Oerne haft fremgang i Thti-
ringen, men ikke til samme niveau som i Sachsen.
Samtidig er Thtiringen et udpræget bondeland
(bjergbønder),, med udbredt kvægbrug ( 1 .5 mio
mennesker, 0,5 mio stykker kvæg). Det er også et

turistområde. Thtirinserwald er meset smuk.

Overalt i Tyskland på denne tid lige efter 1 .ver-
denskrig er der nød og elendighed. Der er tale om
regulær sult for store dele af befolkningen. Der er
også, som vi har set det for nylig i Rusland og an-
dre østlande i l990erne, store sociale forskelle med
rigdom og luxus hos en lille del af tyskerne. Den
spanske syge gør store indhug og flere millioner
tyskere er ikke vendt hj.- fra krigen. I -lyskland 

er
der med andre ord grobund for extreme politiske
holdninser.
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Ernst Abbe mente med sin stiftelsesmodel at råde

over et middel til ,, en virks'om og ærlig bekæntpel,se

af Socialdemokratiet". ,,.Jeg skcrl v(Ere den siclste

til at hævde at alt er harmoni: men her pu Y)rc.\

virksomhed er der ikke noget der hedder klasse-

kamp. Den horer til på den politiske arenu, i Rigs-

dagen. Hos os er der tale om el samarbe.ide pu clen

fredel ige intere s seudlignings gr und ! "

En af bestanddelene i Abbes model er institutiona-
liseringen af konfliktløsninger på fabrikken. Der
oprettes et arbejderråd og - nok så bemærkelses-

værdigt - indføres urafstemninger forud fbr vigtige
afgørelser. En sådan regelsætning og demokratise-
ring af forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdsta-
ger har en moralsk bindende indvirkning på begge

parter. Og det virker da også nogenlunde efter hen-

sigten i Abbes tid og længe derefter.
Med i billedet hører naturligvis at lønningerne hos

Zeiss er høje, at folk fra hele Tyskland står i kø fbr
at blive ansat. og - mere strategisk - at lønninger-
ne hos Zeiss er så differentierede og individuelle. at

de ansatte aldrig vil kunne enes om en fælles aktion
mod ledelsen.
Til negativsiden hører at brugen af akkorder er me-

get udbredt, at meget af arbejdet er ensfbrmig mas-

seproduktion. og at værkfbrerne hos Zeiss har en

afgørende indflydelse på den enkelte arbeiders sittt-
ation. Et godt forhold til værkf'øreren er vejen til
gode arbejdsforhold, avancement, og bedre løn. Der
foreligger desværre mange vidnesbyrd om at nogle

af disse værkførere har misbrugt deres stilling.

Bortset fra den udbredte brug af akkorder minder

lønsystemet hos Zeiss en del orn tjenestemandssy-

stemet. Grundlønnen er lav, men bliver ancienni-
tetsreguleret. De sociale ydelser og forskellige er-

statningsordninger træder fbrst i kraft efter tre års

ansættelse. Det er hårdt at være ny og ung hos Zeiss

og hvad kvinder angår er systemet direkte diskri-
minerende - trods d. *uttge kvindelige ansatte2.

Målet for virksomheden er at de ansatte ved flid og

dygtighed og videreuddannelse kan bringe det dertil
at de kan købe deres eget hus og bo der med deres

tre børn og deres ikke arbeidende hustiu.

Ganeralstrejke i Jenu.

der er gennemført ,,ned i de nlindste detailler" er

årsagen til afskedigelserne. Desuden indfirrer avi-

sen en parole ,,Akkordurhe.ide ar Morclurhaitle"
som løber over flere år.

Som allerede beskrevet i 1 .kapitel er 1903 også det

første år hvor der ikke udbetales udbyttedeling.
Abbe bliver meget ophidset over det dårlige ar-

bejdsklima der er opstået. Han citeres bl.a. fbr at

have sagt at ,,nogen gor det til en sport ul .fbfirtlge
værkfr,trerne. Men ieg./brtælle .iar at og'str ho,s' t'ora's'

arbejdere er der ballutlemugere cler hahuncller ult

under slagortlet klas,sekuntp. De mener ul de kun

kan varetcrge arbejderinteresser med hærel 's'tritl's-

okse. " Han træder tilbage umiddelbart efier med

dybe depressioner. Hans efierfølger Siegfiied
Czapski noterer: ,, (Jkrudtel har luget ot'erhund' "

Heldigvis redder den russisk-japanske krig situatio-

nen. Men dette første modsætningsforhold viser at

selv en fabrik der ikke tilhører ,,kapitulister" i ar-

bejdernes øjne alligevel er en del af ,,kupitulen" og

den herskende klasse.
I de fiølgende år går det bedre med samarbeidet

mellem arbejdere og ledelse. De stridigheder der er

går mest på formalia omkring valg til arbeidenåd

og udvalg. Men i tiden lige f-ør og efter krigsaf-slut-

Det kommer til skarpe modsætninger mellem ar- ningen gar det galt igen. Denne gang bliver der tale

bejdere og virksomhed første gang i 1903. På det om omfattende arbejdsnedlæggelser. delvist moti-

tidspunktir der en afmatning i efterspørgslen efier veret af de sørgelige forhold generelt i samf'undel.

militære apparater og en del arbejdere bliver fyret. sult, tyfus, vandmangel, og spansk syge, men rettet

Den socialdemokratiske avis Tribiine (fra Erfurt, en mod akkordordningeme på fabrikken. Politisk er

af de tre store byer i Sachsen-Weimar) kører en storhertugdømmet i Sachsen-Weimar under indtryk

kampagne mod Zeiss og mener at akkordsystemet. af revolutionen blevet erstattet af en provisorisk
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republikansk delstat. Det får de ansatte hos Zeiss til
at kræve en socialisering af fabrikken. Men den
provisoriske regering afviser andragendet med den
begrundelse at Zeiss via sin stiftelsesfundats allere-
de er at betragte som en socialistisk virksomhed.
Særlig forhadt blandt arbejderne og i den socialde-
mokratis\. og kommunistiske presse bliver August
Kotthaus', som er det medlem af forretningsledel-
sen der fører lønforhandlinger med de ansatte. Han
bliver beskyldt for ,, med al brutalitet og mod Abhe.s
ånd at drive lønrov mod arbejderne Jbr pa bekost-
ning af sultende og nødlidende børn at forøge Zeis-
ses godser og slotte. "
Akkordordningerne afskaffes efter urafstemning i

1919 og man går over til timeløn. Men ved en ny
urafstemning genindføres akkorderne senere på
året. Uanset skumlen i krogene og politiske kam-
pagner i revolutionens ånd er det arbejderne selv
der ved demokratisk afstemning bestemmer om de
vil have akkordarbejde eller ej. Man må gå ud fra at
sådan som det er stillet op af ledelsen, mener fler-
tallet af arbejderne at kunne tjene mest ved akkor-
derne.

Der forekommer talløse arbejdsnedlæggelser og
boycottaktioner i fabrikkens forskellige afclelinger i

perioden l9l7-23. Der er mest tale om nålestik. Og
det hele går i sig selv efterhånden som situationen i
samfundet normaliseres, og især efter at lønninger-
ne igen fra 1925 er væsentligt over det gennemsnit-
lige. Det er vigtigt at notere at forretningsledelsen
ikke ændrer politik. Den fortsætter i de kommende
år med forsøg der skal fremme effektiviseringen af
den menneskelige arbejdskraft. Akkordordningerne
ffir bestandig nye former og fører med tiden til sta-
dig større lønforskelle de ansatte imellem. og til
stadig større forskelle i status. Kvinder og mænd
behandles meget forskelligta, ligeledes faglærte og
ikke faglærte, folk med sociale ydelser efter fundat-
sen og folk uden, folk som er med i rationalise-
ringsforsØgene og dem der ikke er. En stor del af de
ansatte befinder sig i et konstant modsætningsfor-
hold til alle nye påfund fra ledelsens side. Det er
faktisk ubegribeligt at der på en fabrik med sådanne
forhold kan herske en særlig korpsånd, følelsen af
at have en særlig identitet som ,zeissaner'.
Set med nutidens øjne kan man betragte Zeiss som
en virksomhed hvor ledelsen på raffineret vis for-
står at gennemføre en hård udnyttelse af arbejds-
kraften og opnå høj effektivitet ved at spille de en-
kelte medarbejdere ud mod hinanden. Samtidig er
Zeiss en virksomhed der udnytter sin talentmasse
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ved at give lønninger over gennemsnittet fbr de lle-
ste, gode sociale ydelser, effbktiv efieruddannelse.
og ved at udbetale overskud af den fælles drifi til
alle med fast ansættelse. Under alle omstændighc-
der har forretningsledelsen været tvrrnget til at ska-
be forhold, ikke mindst personalefbrhold. der kan
fastholde fabrikkens position sorn højteknologisk
virksomhed, hvor alt skal være udfilrt nred nresct
høj præcision.

Antallet af beskæftigede ligger i Weimarliden om-
kring 6000" Schotts Glasværk er ikke medregnet i

dette tal, selv om glasr'ærket efter Otto Schotts on-
ske i l9l9 overtages helt af Carl Zeiss Stifiungi. Dc
to virksomheder drives fortsat hver fbr sig. Jenaer-
Glaswerk, som det nu hedder. beskæfiiger ca. halr,t
så mange medarbejdere som Zeiss.

Firmastrukturmæssigt skal man holde tungen lige i

munden, når man taler ont de lbrskelligc
Zeissforetagender. Carl Zeiss og Jenaer Glaswerk
er to autonome dele af den samme stifielse. ICA er
et aktieselskab, hvor stifielsen fra begyr-rdelsen i

1909 kun ejer 22o^, medens resten af aktierne indc-
haves af nogle af de oprindelige fabrikkers e.iere
og af alle mulige andre, som i tidens løb har krrht
aktier i ICA. En af disse aktieopkøbere er Carl
Zeiss Stiftung. I løbet af en årrække fiem til 1925
kommer Zeiss op på at besidde 80% af lCAaktier-
ne.

Derudover er Zeiss ved at bygge et net op af sam-
arbejdspartnere både i Tyskland og i andre lande.
Det drejer sig både om produktions- og salgsvirk-
somheder.

Zeiss lkon
Regnskabsåret 1925-26 viser ikke røde tal" men en
meget betydelig nedgang i inddeningen. Det er cJer

mange grunde til. Skatterne er stigende. En række
firmaer blandt Zeisses storkunder er i knibe. Inden
for branchen som helhed er der overkapacitet. Der
ffir priserne til at vige. udgifterne til både råstoff-er
og arbejdskraft er stigende. Tre vigtige produkrer.
spejlreflektorer til billygter. håndkikkerter. og bril-
leglas er hårdt trængt. Det er lige før Zeiss n-rå sæl-
ge disse produkter med tab.
Hvad kikkerter angår er der ganske vist en række
hårde konkurrenter der falder væk, Voigtlånder.
Oigee, og Schtitz. Men de to hårdeste. Hensholclt
og Leita bliver tilbage. De sælger deres kikkerter
til dumpingpriser. Zeiss føIer sig tvunget til at ferlge
med ned.



Allerværst ser det ud inden fbr fbtobranchen. Her er

konkurrencen særlig hård og afsætningerl stærkt

vigende. For den enkelte fotohandler er det i sig

selv et problem at alle fabrikkertre nrarkedst-ører ct

væld af kameramodeller og at ingenting er kclttrpat-

tibelt med hinanden. ICA alene fiemstiller 60 rlo-
deller, Goerz 80, og Contessa-Nettel '10.

Zeisses første forsøg på at afhjælpe probler-nernc cr

en henvendelse til Goerz ofit en mulig prisatiale.

Det sker 27.maj 1925 gennem fbrretnirlgsledelse's-

medlem Max Fischer, og fbrer hurtigt til fbrhand-

linger mellem Goerzdirektør Falkenstein og clet

ordførende forretningsledelsesmedlem Rudoll'
Straubel. Det lader til at disse to herrer har hafi let

ved at blive enige og at deres planer hurtigt tager elt

ny drejning: mod en fusion. De tre hovedaktionærer

og søskende, Hellmuth Goerz. Paul Goerz. og [)ora

Langfeld,, bliver inddraget i tilrhandlingerne- sonr

ender med at Zeiss køber Goerzaktier fbr 3.5 tlia
rigsmark6 eller 41,7oÅ af aktiekapitalen. Men det cr'

kun første etape af den plan de to f-trnlaer har lagt.

Næste trin er kameraf-abrikkerr Contessa-Nettel i

Stuttgart. Med den har ICA allerede i lc)20 indgåct

en aftale om snævert samarbeide. I.oktober 1925

udvides samarbejdet, så det kon-rmer til at ornfbtte

indkøb af materialer, fremstilling af fælles reserve-

dele og halvfabrikata, fælles reklame. og taelles

salgsorganisation.
Sidst på året 1925 lykkes det at få fbtovirksotlfie-
den Ernemann med i samarbe-idsafialen. Det har

ikke været muligt ved tidligere sonderinger- bl.a.

fordi Ernemann som den eneste af de store katrrera-

fabrikker i Tyskland har kunnet sole sig i fiemgang

i de svære kriseår. I 1925 er E,rnematrn f-aktisk ble-

vet større end ICA og er dermed Europas størstc

kamerafabrik. Dertil kommer at den gamle [{ein-

rich Ernemann, nu 75 år, siden ICAs dannelse har

sat en ære i at vise ICA vintervejen.
Det er sØnnen og meddirektøren Alexander Erne-

mann der, under indtryk af de hårde tider sofft lltl
også har ramt hans virksomhed, går ind i ftlrhand-

linger med ICA og Contessa-Nettel.
I disse samarbejdsforhandlinger er Zeiss (og Goerz)

formelt ikke med. Men reelt er det Zeiss der star

bag alle dispositioner. For Alexander Ernemantr har

det nok også betydet noget at Zeiss på dette tids-

punkt ejer 40oÅ af Ernemanns aktier. Han fbretræk-

ker at strække våben inden en fiendtlig overtagelse

er helt gennemført.

Ermonox-Reflex.

Trope-Klapkamera.

Heinrich Ernemann.
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Sidste etape er gennemførelsen af en stor filsion Et andet Goerz-datterselskab, Sendlinger Optische
bestående af ICA, Contessa-Nettel, Goerz. og Er- Glaswerke, som på dette tidspunkt fremstiller Go-
nemann med henblik på fremstilling af kameraer og erzes optiske glas, bliver efter fusion nedlagt al'
dermed beslæg1ede produkter. Det sker l5.septem- hensyn til Jenaer Glaswerke (Schott).

ber 1926. Formelt indgår de fire firmaer nled ca. Et Krupp-datterselskab, som har en koproduktion
1/4 hver. Ligeledes formelt og af skatteteknisks med Ememann om fremstilling af kinoapparater (de

grunde indgar de fire firmaer i firmaet Goerz A/S. mest solgte i Europa) bliver købt ud i 1928 fbr 1.22

Dette firma anmelder til aktieselskabsregistret n1 mio rigsmark og maskineme overført til Dresden.

det skifter hjemsted fra Berlin til Dresden og navn 1930 indgar budapesterfirmaet Ferdinand Siiss med

til Zeiss Ikon A/S. Aktiekapitalen andrager 12.5 50%. Det er et firma med speciale i militærteknik.
mio rigsmark. Af den besidder Carl Zeiss Stiflung Det kompletterer på dette område Goerzes fabrik-
53,1% - en andel der i de følgende år øges mar- ker i Wien og Breslau (Schlesien) foruden naturlig-
kant. Men allerede fra starten er Zeiss Ikon p.gr.a. vis Carl Zeiss'

aktiemajoriteten at betragte som et datterselskab af'

Zeiss. Hverdagen på de forskellige fabrikker bliver aldrig

på denne måde er den samrede Zeisskoncern br.*, ;:;i*åi,T'Iti;ålH:"lUl'*:Lffiru :l
Tysklands tredjestørste firma, kun overgået af nedbringe den, så den kommer til at passe til ef-ter-
I.G.Farben (som bl.a. indbefåtter Agfa) og Krupp. spørgslen. Et andet er gennem udviklingsarbejde ar

som i øvrigt begge er opstået som gigantiske fusio- frembringe produkter afen art og kvalitet som ikke
ner på nogenlunde samme tid som koncernen Carl ville have været mulige for de enkelte fabrikker tbr
Zeiss/Zeiss Ikon. fusionen. Endelig er det en skjult dagsorden at mo-
Å"ret efter indgar den temmeligt store virksomhed derfirmaet Carl Zeisses produkter skal nyde størst
AG Hahn i Kassel i Zeiss Ikon. Hahn har forbindel- mulig fremme.
se til Goerz (som har 80% af aktiekapitalen) og har Som følge af det, er det første der sker at Goerzes
tidligere fremstillet Goerzes optiske glas. Nu frem- og Ememanns optiske afdelinger nedlægges. De
stiller det primært kinoapparater. Firmaet bliver dygtigste af medarbejdeme overføres til Carl Zeiss
opløst og maskineme overført til Dresden. og de bedste af produkterne bliver fortsat produce-
1929 indgår Goerz Photomechanische Werke. som ret, men nu hos Zeiss. Enkelte varemærker son.r

trods navnet fremstiller film. Denne fabrik bliver f.ex. Dagor og Ernostar bevares, men nu med nav-
ikke nedlagt. net Carl Zeiss foran.
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Kinofremviseren Imperator M. I 9 I 3.

For medarbejderne - ikke mindst på den hæder-
kronede Goerzfabrik - må det have hafi chokagtig
virkning at objektivproduktionen og den ør,'rige op-
tiske virksomhed skal indstilles. Goerz har trods alt
i mange år været det næststØrste navn inden fbr
tysk optik.
Det næste er en rationalisering gennem specialise-
ring på de enkelte fabrikker. Det sker ikke umid-
delbart. Det er simpelthen ikke muligt at ændre
produktionen med et slag. Af Zeiss Ikons katalog
fra 1927 fremeår tydeligt at der endnu ikke er sket
noget som helst i vareudbuddet. De flere end 600
modeller fra de fire kameraf-abrikker optræder uæn-
dret og under de samme navne. blot med Zeiss Ikon
præget i læderbeklædningen og med navnet Carl
Zeiss på objektivets frontring.
Men allerede de næste par år sker der en del.
Produktionen af projektører (incl.reflektorer til bil-
lygter) overfiøres fra Carl Zeiss til det tidligere Go-
erz. Kameraproduktionen hos Ernemann overf-øres
til ICA i Dresden. Alt hvad har med kinoudstvr at
gøre fremstilles hos Ernemann. Projektorer af en-
hver art samles på ICAs fabrik i Reick. Contessa-
Nettel far i begyndelsen til opgave at fremstille bil-
tilbehør og en række enkeltdele til kameraer. Hos
Goerz masseproduceres nu en enkelt billig kame-
ramodel. Al reklame- og salgsvirksomhed placeres
på dt sted i Dresden. Alle disse tiltag og flere til
(bl.a. de mange fyringer) bevirker at det andet års-
resultat stiger mærkbart hos Carl Zeiss såvel sonr
hos Zeiss Ikon.

Hos Carl Zeiss Øges det fia 4.6 mio i overskLrcl til
7,9 mio. Overskudsdelingen til medarbeiderne bli-
ver dette og det flølgende år 60Å. Derefier sætter den

store verdenskrise ind i 1930. Samlingen af Zeiss-
koncerenen er sket i det rette øieblik. Ikke alle de

indgåede firmaer ville have overlevet den.

For at kunne sætte udviklingsarbejdet og rationali-
seringen i system oprettes 1929 et konstruktions-
kontor i Dresden (med en fllial i Stuttgarl) og an-

sættes 65 konstruktører. Leder bliver []einz Kiip-
penbender, som på dette tidspunkt kun er 28 år.

Han stammer fra Rhinlandet og er uddannet sont

maskiningeniør i Aachen. FIan har været attsat si-
den 1927 hos Carl Zeiss. afdeling .Photo'. men har
som et led i Zeisses interne r-rddannelsesprogrant

cirkuleret mellem de forskellige optiske afdelingeL.
bl.a. afstandsmålerafclelingen og mikroskopafdel in-
gen, ligesom han har gået til hånde i fiemstillingerr
af planetarier. Det sidste har noget at gore rnccl

Walther Bauersfeld. Planetarier er Bauersf'elds
yndlingsgebet og det er ham der har fbrnridlet Ktip-
penbenders ansættelse.

Kort før sin ansættelse som konstruktionsleder har
han på den tekniske højskole i Stuttgart taget dok-
torgraden på en meget avanceret rotationslamelluk-
ker til luftfotografering med storformatkameraer.
Lukkeren er så god at den stadig brr,rges. Man nra

gå ud fra at denne doktorgrad over et kompliceret
fototeknisk emne har været der-r direkte anledning
til hans udnævnelse.
Med tiltrædelse samme dato, l5juli 1929. ansættes
den mangeårige regnskabsspecialist hos Carl Zeiss.
Alfred Simader, som regnskabs- og salgschef hos
Zeiss Ikon.
Det er disse to mænd der er udset til at gØre Zeiss
Ikon til en succes. Ingen af dem er topledere. Men
det er dem der har de reelle beføjelser.
Begge har været ansat hos Carl Zeiss og bliver ucl-

nævnt af Zeiss. Det er meget tydeligt - og bliver
ved med at være det - at det er Carl Zeisses fbrret-
ningsledelse der driver Zeiss lkon. selv om Zeiss
Ikon som aktieselskab har egen generalforsamling.
bestyrelse, og direktion.

Heinz Ki.ippenbender har to sideløbende opgaver.
Den ene er at rationalisere og forenkle kamerapro-
duktionen. På tiltrædelsestidspunktet producerer
Zeiss Ikon 220 modeller.
Den anden opgave bliver at konstruere et topkanre-
ra i formatet24x36.
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En meget karakteristisk ting ved den rationalisering
der nu finder sted er at de store formater forsvinder.
Zeiss Ikon koncentrerer sig om masseproduktion.
Det er ikke muligt med storformatkameraer. Og
Zeiss Ikon tror på at de små formater er fremtiden.
Negativmaterialet er allerede blevet så fremragende
at man kan lave store forstørrelser af god kvalitet.
Forudsætningen er fremragende optik og en meget
høj grad af præcision i tilvirkningen af kameraets

filmbane. Det er naturligvis også en forudsætning at

kameraets indstillingsmuligheder er endog meget

nøjagtige.
I første omgang bliver det lille springkamera i

mellemformat det man satser på, fra 193 1 under
navnet lkonta, fra 1934 også Super lkonta. De fås i

3 mellemformater 6x9, 4,5x6, og 6x6, Ikonta i en

periode også i 3x4. Stort set alt andet inden for dis-
se formater glider ud i 1931, selv de legendariske
Ermanoxkameraer. Undtagelsen er kasseapparatet"

som bliver fremstillet på den tidligere Goerzfabrik i

Berlin i enorme mængder til det mindre købedygti-
ge og mindre fototeknisk interesserede publikum.
F'ra 1935 følger Ikoflex, et toøjet spejlreflexkamera
af samme type som (en efterligning afl; det
fremstormende Rollei. Det bliver også fremstillet i

Berlin.
Før 1931 har der været fremstillet ikke alene et

væld af kameraer i mellemformat (og storformat),
men også en lang række forskellige mellemforma-
ter. Det hører altså op nu. Kun tre formater. Minia-
tureformatet 3x4 forekommer kun frem til 1934. På

det tidspunkt har det vi i dag forstår ved miniature-
format (srnåbilledformat), 24x36, vundet så stor

indpas at det er uprofitabelt at fremstille film i et

helt specielt format.
I Zeiss Ikons første katalog optræder flere forskel-
lige enøjede spejlreflexkameraer. Det er nogle af de

første der bliver luget ud. Et enkelt, Miroflex 6x9,
oprindeligt en Contessa-Nettel-model., holder stand

tit 1936. Derefter og de næste 12 år fremstiller
Zeiss Ikon ikke enøjet spejlreflex.
Det samme gælder stereoskopiske kameraer. De

glider alle ud, det sidste i 1 931, og genoptagelse af
denne særlige geffe sker først i 1954 (prototype
l94I) til småbilledformat.
Fremstillingen her er en smule summarisk. Der bli-
ver faktisk fremstillet enkelte modeller i skæve

mellemformater og storformat til et stykke op i
3Oerne. Men tendensen er alligevel fuldstændig
klar. Der satses på få modeller og på kun to film-
formater, 120 og 35mm. Der satses på massefabri-

kation kombineret med den højeste kvalitet også i
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IkoJlex 6x6 cm

Super Ikonta II.

de billigste modeller. Og der satses på meget avan-

ceret teknik i topmodellerne.

Blandt de modeller jeg har nævnt må særlig frem-
hæves Super Ikonta. Der er tale om et springkamera
(klapkamera med stivere) forsynet med Tessaroptik
og centrallukker (Compur). Det særlige ved kame-

raet er den indbyggede koblede afstandsmåler efter
det revolutionerende drejekileprincip (meget upå-

virkelig for stød). Det undergår i tidens løb en vis
udvikling, og kan fra 1936 fås med van Albada-
sØger (lysrammesøger). For dem der sværger til
mellemformat er der her tale om det bedste og mest

robuste reportagekamera man kan få. Det har stået

sin prøve med utallige fotografier fra 2.verdenskrig.



Contaxæraen
Det helt store projekt for Heinz Ktippenbender er

Contaxkameraet. Han - og Carl Zeisses forret-
ningsledelse - har besluttet at Zeiss Ikons topka-
mera skal være i formaLet 24x36, fremtidens fbr-
mat. Projektet startes den dag han tiltræder og sæt-

ter sig bag et tomt skrivebord i den gamle Htit-
tigllCA-fabrik i Dresden. Ja faktisk længe frzr. For
allerede i 1924 fører Carl Zeiss den ubehagelige
klagesag mod et Leitzpatent for et Tessarobjektiv
omregnet til brug på et småbilledkamera. Det drejer
sig om det legendariske Leicaobjektiv som Ernst
Leitz kalder Elmar (1 :3,5/5cm). Carl Zeiss proteste-

rer; for nok skal der omfattende nyberegninger til
for at kunne bruge Tessarkonstruktionen i så kort
en brændvidde til småbilledformat; men der er

trods alt tale om et Zeissprodukt. Dertil kommer at

Carl Zeiss allerede på det tidspunkt pusler med tan-
ken om at fremstille en Tessar til miniatureformat.
Der indgås forlig i Patentdirektoratet. Nykonstruk-
tionen bliver et fælles patent for de to firmaer under
dobbeltnavnet Tessar-E I mar.
Det kommer til at vare 6 2n før Zetss udnytter sit
patent. Det sker med miniaturekameraet Kolibri, en

af de 3x4 modeller der glider ud igen i 1934.

Heinz Ktippenbender er blevet betegnet som et

konstruktivt geni. Men hans største begavelse lig-
ger i at han kan styre et kæmpeudviklingsarbejde
som løber over 3 år og som går ud på at konstruere
det mest avancerede kamera verden endnu har set.

Han har 65 konstruktører til at hjælpe sig, og det er
endda kun det halve. For hos Carl Zeiss arbejder et

tilsvarende hold i afdeling ,Photo' under ledelse af
Ludwig Bertele på at konstruere verdens bedste og
lysstærkeste objektiver til kameraet.

Contax kommer på gaden i foråret 1932 - samtidig
med atLeitz udsender sit Leica II. Umiddelbart kan
de to kameraer beskrives på nøjaglig samme måde.

et småbilledkamera til formatet 24x36 (35mm kino-
film) med spaltelukker (uden hæmværk). udskifie-
lig optik, og indbygget koblet afstandsmåler. Efter
beskrivelsen er Contax ikke mere genial end Leica.
Den største tekniske forskel på kamerahusene lig-
ger i at Contax har en meget avanceret metaljalou-
sispaltelukker og meget fiks fokuseringsanordning
med en fingerskrue ved siden af udløserknappen'.
Leica har traditionel stofspaltelukker og en lige så

traditionel fokusering ved at dreje på selve objekti-
vet. En anden forskel er at Contax har bajonetfat-
ning mod Leicaens skruegevind. Søgeren er ens på

de to kameraer, og afstandsmåleren er bygget op
efter princippet med et bevægeligt spejl i dem beg-
ge. Men på Contax er målebasis 10cm på Leica
3,9cm (p.gr.a. forstørrelse effekti\,1 15 og 5,8cm).

Den altafgørende forskel på de to kameraer. de ene-

ste af slagsen der findes, er objektivprogrammet.
Objektiverne til Contax er simpelthen enestående
for sin tid. Ud over den allerede omtalte Tessar
1:3,5/5cm også en lysstærk Tessar 7:2,815cm8. Det
helt sensationelle er Ludwig Berteles nykonstruere-
de Sonnarobjektiver i brændvidderne 5, 8,5, og
13,5cm. Det har taget ham og en større hærskare af
optikere, ingeniører, fysikere, og matematikere tre
år at beregne dem. De samlede aktpapirer lagt oven
på hinanden måler 90 cm. Men resultatet er de bed-
ste lysstærke objektiver verden endnu har set.

Populært sagt er Sonnarobjektiverne tripletter lige-
som Tessar; men bortset fia 13,5 objektivet består
de af 6 eller 7 linser. Nogle af linserne er kittet
sammen, så der i ethvert Sonnarobjektiv kun er 6
frie overflader. Samtidig er de beregnet sådan at det
optiske midtpunkt ligger meget langt fremme. Ob-
jektiverne har med andre ord en meget kort byg-
gelængdee.

Ud over Sonnarobjektiverne, som har lysstyrker fra
1 :1,5, lanceres en kraftig Tessar vidvinkel
1:8/2.8cm. en moderat Planar vidvinkel l:2l4cm. en
prisbillig Triotar 1:4/8,5cm, og en lang Tele-Tessar
l:6,3118cm. Den sidste er mulig p.gr.a. den lange
effektive målebasis. Et så langt objektiv kan ikke
sættes på en Leica.

Året efter udstyres Contax med hæmværk og tider
op til 1/2 sekurd'0, og året efter igen med af'stands-
måler efter drejekileprincippet (samtidig med Super
Ikonta).

C"rt* L
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Trods alle sine fortræffeligheder kan man ikke sige

at Contax bliver en ubetinget succes. Den sælges

ikke i nær samme omfang som Leica. Hele den teo-
retiske fordel ved stordrift falder lidt til jorden. og

kapitalkravet til Zeiss er stort. Det må vente længe

ph at høste frugten af sine anstrengelser.
1936 er året for det næste store spring fremad. Der
kommer Contax II og III l l, foruden de helt extraor-
dinære objektiver Biogon l:2,813,5cm og Sonnar

l:2,8ll8cm (Olympia-Sonnar)12. Det sker lige før
olympiaden i Berlin.

En af fejlene ved Contax (I) er at den ikke ser ud af
noget. Den ligner en sort æske. Alt er giort for at

integrere betjeningsgreb og andet udstyr i designet.

så kameraet bliver så lidet påfaldende som muligt.
Sådan er det ikke med Contax II og III. De er giort
så prangende som muligt med brug af masser af
chrom og flotte knapper. Desuden er de større og

ikke så firkantede.
Contax II og III er verdens første kameraer med

målesøger, ovenikøbet en virkelig god målesøg.r''.
Det sker på bekostning af den effektive målebasis

som nu er ca. 7 cm. Men bortset fra det er Contax Il
og III teknisk og brugsmæssigt et stort skridt frem-
ad og så afgjort verdens mest avancerede kamera.

Leica kommer ikke i nærheden. Alligevel sælges

Leica i perioden 1932-42 i tre gange så mange

exemplarer som Contaxla.
Noget kan tyde på at Contax i høj grad har været et

statussymbol. Folk med en velspækket tegnebog

har købt det, og købt det med en dyr Sonnar og ikke
en billig Tessar. Men naturligvis har kameraet også

været brugt af mange professionelle, ligesom mi-
litæret har været storkunde. Det har været brugt af
det officielle Tyskland som gave til udenlandske

statsoverhoveder.
Leica er noget billigere og har et mere teknisk ud-

seende. Det appellerer til ,,den seriøse amatørtoto-
graf' og i de fleste tilfælde med det billigste (og

bedste) normalobjektiv Elmar. Derudover appelle-
rer Leica mindst lige så meget til de professionelle

som Contax.

Man kan derfor godt sige at Contax til en vis grad

er et forretningsmæssigt flop. Hvis Zeiss Ikon kun

skulle leve af Contax, ville det være gået helt galt.

Men det har en funktion som flagskib. Det viser

alverden hvor langt man kan nå inden for moderne

kamerateknik.

Contax II.

C"rt* III.

Den engelske premierminister Neville Chamberlain fik
ved en lejlighed under sit ophold i Tyskland et

Contaxkamera fremvist af en tysk pressefotograf. I
midten af billedet .tes den engelske ambassadør
Henderson.
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Efter Contaxens fremkomst markedsfører Zeiss
Ikon i reklamer og fine brochurer begrebet ,,Con-
taxphotographie". Det omfatter først og fremmest
Contaxkameraet med objektiver og sØgere, men
også en lang række tekniske hjælpemidler til nær-
fotografering, mikrofotografering, telefotografe-
ring, reproduktion. Der udgives hele små bøger om

,,videnskabelig fotografering" med Contax.
Derudover omfatter Contaxphotographie også an-
dre kameramodeller, bl.a. det meget dyre toøjede
Contaflex fra 1935 med udskiflelig optik, spalte-
lukker, og indbygget lysmåler (verdens første), og
de billigere alternativer til Contax, d.v.s. alle øvrige
modeller i formate t 24x36ts .

Alt i alt er Zeiss Ikon en succes. Det er verdens
største kamerafabrik. Selv de billigste og simple
kameraer er af god kvalitet. For folk i hele verden
bliver Zeiss Ikon synonym for kvalitet og robust-
hed. Men man skal betale lidt mere for det - når
det gælder Contax og Contaflex meget mere.

Successen afspejler sig også i Heinz Ktippenben-
ders videre karriere. Han bliver prokurist i 1934.
vicedirektør i 1935, administrerende direktør for
Zeiss Ikon i 1938. Som kronen på værket bliver han
medlem af fbrretningsledelsen i Carl Zeiss Stiftung
15.august 1941, efter at August Kotthaus er om-
kommet ved et trafikuheld. På det tidspunkt er der
brug for ham til helt andre arbejdsopgaver i Jena.

Luftfartsminister Gdring har udnævnt ham til
kommiteret for det tyske luftværns bombemålsap-
parater, ligesom han inden for firmaet er ansvarlig
for konstruktionen af bombenedkastningsudstyr og
sigteudstyr i bombe- og jagermaskiner. Det er ham
der er firmaets forbindelsesmand til ministeren for
våben og ammunition og som sammen med ham får
koordineret råstoffer og færdigt krigsmateriel de
rigtige steder hen. Allerede i sommeren 1940 har
han af Gorings hånd modtaget førerens krigsfor-
tjenstkors. Det er oven på alt dette en selvfølge at
han af staten i 1941 bliver udnævnt til værnefører
for sit erhvervsområde.
Hvad produktion af kameraer hos Zeiss Ikon anghr,
bliver den indstillet med udgangen af 1942. Der
omstilles til krigsproduktion.

Nazisterne overtager
Ved landdagsvalget i Thiiringen i 1932 kommer
nazisterne som det første sted i Tyskland til mag-
ten. Også Jena by far nazistisk flertal og nazistisk
borgmester. Ved rigsdagsvalget 3Ojanuar 1933
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Zeiss-lkon Tenax.

Det to-øjede Conta/lex

En zeissreklame som stØtter sig til det første
fot ogr afi appar at i v e r d e n.



Forsiden
I 940.

af tidsskriftet Zeiss-Werkzeitung,

skulle forvente efter industrialiseringsgraden. Na-
zismen er åbenbart noget der umiddelbart falder i

smag hos almindelige mennesker her med dens

blanding af konservatisme, arbejderbevægelse. na-

tionalisme,, og dyrkelse af den stærke mand.

I Thiiringen er der meget få jøder, kun 0,2oÅ. Det er

altså ikke det hadebillede der har hidset sindene op.

Tværtimod bliver Jena brugt af nazislerne som lidt
af et id6albillede. Goethe, Schiller, Fichte, og Abbe
er figurer som nazisterne kan identificere sig med.

Men vildt går det alligevel til med bogafbrændinger
og,,paradisfester" (midsommerfest) allerede fia
1933.
Der bliver med det samme lagt pres på Zeisses fbr-
retningsledelse for at fyre de ansatte kommunister.
når nu der går mange gode nationalsocialister rundt
uden arbejde. Som følge af verdenskrisen er ar'
bejdsløsheden over alt i Tyskland meget stor. Men

det strider udtrykkeligt mod fundatsen at diskrimi-
nere p.gr.a. politisk overbevisning. Så fbrretnings-
ledelsen vælger at undlade fyringer af den grund.

Fordi Zeiss ellers på så mange måder må betragtes

som en mønstervirksomhed set med nazistiske ø.ine.

bliver der ikke grebet ind over for den politik. Vær-
re går det med de få jødiske ansatte, som også er

beskyttet af fundatsen. Kun en enkeltl6 bevarer sin

ansættelse frem til krigsudbruddet.
Et exempel på mentaliteten hos Zeiss kan man fbr-
nemme ud fra en bevaret tale som ordførende fbr-
retningsledelsesmedlem og virksomhedsf-ører
August Kotthaus holder 4.august 1933 til de nye

lærlinge:

,, Det er vores opgave at opdrage ungdommen i en

særlig ånd, i ånden til at ville .fbrsvare sig. Kun i
kernesunde mennesker kan bo en sund and og den

vilje og beslutsomhed og den glæde ved ansvar der

fører til de største præstationer. Og kun kernesunde

mennesker vil med baggrund i deres kraJi og be-

hændighed hcwe tro på hele vort.folks overlegenhed
og uovervindelighed. Derfor vil Zeissværket straks

begtnde på at opdrage jer ikke kun til dygtige ./ag-
arbejdere, men også og i særdeleshed til stolte ty-
ske mennesker!"
I forlængelse af denne opdragelsesproces bliver
ungdomsforeningen Ernst Abbe omdannet til den

lokale afdeling af Hitlerjugend.

Også på en lidt anden led sker der en ændring i for-
retningsledelsens dispositioner. Stiftelsens sociale

virksomhed har hidtil (ud over pensioner, forsikrin-
ger, og den slags) også omfattet undervisning.

Gauleiter Sauckel taler til medarbejderne
på Zeiss, 1938.

kommer Hitler til magten. Det fejres med fakkeltog
gennem Jena. Man kan roligt slå fast at befolknin-
gen i Jena er alt andet end fiendtHgt stemt over for
det fremstormende parti.
Mærkeligt nok er det ikke mindst blandt de stude-
rende ved universitetet at tilslutningen er stor. Ar-
bejderne i byen er lidt mere nølende. Men også her
bliver tilslutningen efterhånden stor. Thtiringen har
fra gammel tid været mere konservativ end de om-
liggende delstater. Socialdemokrater og kommuni-
ster har aldrig r,'undet så solidt fodfæste som man
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kunstformidling, og folkeoplysning. Nu gttr den
også ind i opførelse af arbejderboliger. Det er ellers
et område som har adskilt Zeiss fra andre store
virksomheder med social tankegang. For Ernst Ab-
be var det vigtigt at arbejderne var ligeværdige
partnere hvis selvværd ikke måtte beklikkes. Mod-
sætningsforholdet arbejder/arbejdsgiver er netop en
anerkendelse af arbejderen som selvstændigt og
ligeværdigt menneske. Arbejderen skal ikke forsør-
ges. Han skal selv tjene sine penge og købe sine
forbrugsgoder for dem. Men denne tankegang fra-
viges altså nu efter tryk fra deL nazistiske bystyre.
Der bygges et kæmpestort rækkehuskvarter, Sied-
lung Grenzland, uden for Jena.

Afdeling ,,Tele', den militære afdeling, har i Wei-
marrepublikkens tid p.gr.a. betingelserne i Ver-
saillesfreden haft begrænset størrelse. Efter 1933
tager den voldsomt til. Den omdannes til to afde-
linger, en for udland og en for indland, og den fbr
indland bliver igen opdelt i 8 underafdelinger.
Der fremstilles teleskoper, kikkerter, periskoper.
måleinstrumenter, afstandsmålere (en særlig stor
artikel), projektører, signalanlæg, astronomiske in-
strumenter, mikroskoper, projektorer, specialkame-
raer, medicinsk-optiske instrumenter. bombemål-
sapparater, antiluftskysapparater, og meget mere.
Zeisses særlige datterselskab for fiernsyn betragtes
også som et militært anliggende. Selv en så fredelig
ting som coatning af objektiverlT er fiem til lg39
hemmeligstemplet som et militært projekt.
Ved krigsudbruddet har den militære produktion
allerede i flere år været større end alle andre afde-
linger tilsammen.
Det bliver naturligvis endnu mere udpræget under
krigen. Zeiss er simpelthen en vigtig del af den ty-
ske rustningsindustri - og har tradition for at være
det helt tilbage fra 1892. Produkterne fremstilles
ikke kun i Jena, men også på en række større og
mindre fabrikker i ind- og udland, f.ex. i Pressburg
(Bratislava),, Budapest, Breslau (nu Wroclaw), Wi-
en, Stuttgart, Wetzlar (Hensholdt & Sohners), og
Dresden.

Selv efter krigsudbruddet fortsætter exporten. Un-
garn er en af de største kunder, ligeledes Sverige.
Til Japan har Zeiss i årene umiddelbart før krigen
haft en stadigt stigende export af militært grej. Og-
så den export fortsætter efter krigsudbruddet, i be-

gyndelsen med jernbane gennem Sovjetunionen.
senere i mere begrænset omfang ved u-bådstrans-

Monteringshal hvor de munge kvindelige montører
samtnensætter N ette I - kum eru et.

M on t er i n gs ha I /br I kofl e.r - k u m eraet.

lt-uhrikshul hos Zeiss, hvor rumaterialer
r il kumerubygn ing./iemst i I I e.s, I 9 38.
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U danl undske Nangsarbej dere, I 94 3-44.

Den udbombede bygning I5, 1945.

port. En omstændighed man senere har tænkt en del
over er den interesse talrige japanske delegationer
har haft for at blive sat ind i produktionsgangen hos
Zeiss. Et særligt kapitel af Zeisses forhold under
krigen er den udstrakte brug af fremmed- og
tvangsarbejdere i Jena. Der har gennemsnitligt væ-
ret beskæftiget godt 2000. Det er i alt fald sengeka-
paciteten i de tre baraklejre og tretten andre huse
som Zeiss har indrettet til formålet. Ved krigsaf-
slutningen i 1945 er der 4000 udenlandske tvangs-
arbejdere. Mange nationer er repræsenteret, især
Belgien, Frankrig, Sovjetunionen, Holland, Italien,
Kroatien, og Polen. Men der er også en del fra
Skandinavien og de baltiske lande.
Der er ikke noget særligt at bemærke til denne ud-
nyttelse af mere og især mindre frivillig arbejds-
kraft fra det tyskbesatte Europa. Det sker på talrige
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andre tyske virksomheder. Hvis man vil være posi-
tiv, kan man hæfte sig ved at Zeiss ikke beskæftiger
koncentrationslejrfangerln, ,o- ellers store dele af
den krigsvigtige industri, bl.a. I.G.Farben.

Zeissværket i Jena udsættes for sit fiørste bombean-
greb 27.maj 1943 (Royal Air Force). Men ellers går

værket fri helt frem til l9.marts 1945, hvor 500 t
bomber kastes over .Iena. Mange mennesker bliver
dræbt, især mange tvangsarbejdere, og der er store
skader på fabriksbygningerne. l3.april vandrer
amerikanerne ind i byen.
Anderledes går det hos Zeiss Ikon i Dresden. Her er
ødelæggelserne efter det engelske bombardement
l3.februar 194520 voldsomme især på Contaxfa-
brikken (ICA), knapt så slemme på kinofabrikken
(Ernemann). Russerne invaderer byen.



Noter:

' ehilipp Scheidemann træder tilbage som kansler fordi han

ikke vil anerkende Versailletraktaten. Efter indførelsen af
nazismen får han asyl i Danmark.
2 I fundatsen ftemhæves at virksomheden og de sociale ord-
ninger ikke må diskriminere p.gr.a. tro, politisk tilhørsforhold.
o.lign. Køn nævnes ikke.
' August Kotthaus (1884-1941) bliver ansat i l9l0 med spe-
ciale i rationalisering og effektivisering af arbejdsgange. I den
nazistiske tid bliver han såkaldt virksomhedsfører. Efter en

særlig lov skal der på virksomheden være en og kun en fører.
Udnævnelsen sker efter godkendelse hos myndighederne. Hos

Zeiss bevarer man forretningsledelsen efter fundatsen, men
enes om udadtil kun at tale sennem virksomhedsføreren.
o Kvinder kan (frem til lgi4) ikke komme i lære hos Zeiss,
men kun arbejde som ufaglært arbejdsstyrke til en lavere løn

end mandlige ufaglærte. Omvendt ansætter Zeiss fra 1920

ikke ufaglært mandlig arbejdskraft. Unge mænd kan vælge

mellem at ffi en fagmæssig uddannelse som lærling eller de

kan blive opskolet som specialarbejdere.
t Efter den oprindelige overenskomst l89l mellem Ernst Ab-
be og Otto Schott skulle den fulde overtagelse først ske ved

Ono Schotts død. Men Schott ønsker altså selv at det skal ske

før. Han dør først i 1935. Hans søn Erich Schott er 1927-68
medlem af forretninesledelsen.
u Ved en valutarefo-rm i lg24 er den hidtidige, og nu totalt
devaluerede mark blevet erstattet af rigsmarken.
7 Fingerhjulet på kamerahusets overside fungerer kun i for-
bindelse med 5cm objektiver. Ved andre brændvidder fokuse-
res ved at dreje på objektivet.t Denne Tessar har ikke helt så god opløsning i nærområdet
som den med lysstyrke l:3,5. Først i l95l lykkes det Carl
Zeiss Jena og i 1953 Carl Zeiss Oberkochen ved hjælp af nye

mineralglastyper at fremstille en Tessar l:2,8 uden nedsættel-

se afde optiske egenskaber.
n I dag konstruerer man ikke objektiver med så mange kitnin-
ger. Kitningerne betyder at to flader der kittes sammen skal
passe nøjagtigt sammen. Det lægger bindinger på bekæmpel-
sen af objektivfejl.Og f.ex. en Sonnar l:2l5cm kan da heller
ikke helt måle sig med et godt gaussobjektiv, forudsat begge

er coatede. Men i 1932 er coatningen endnu ikke opfundet.
Skarphedens og kontrastens værste f ende er de indre reflexer.
Det er en stærkt medvirkende årsag til at Sonnar i trediverne
er så meget bedre end andre lysstærke objektiver. Selv efter
coatningens almindelige udbredelse efter krigen bevarer Son-

nar sin gode position. Men f.ex. Carl Zeiss Biotar l:2/5,8crn
fra 1948 eller Leitz Summicron l:2l5cm fra 1953 er bedre.

Noget andet er den superlysstærke Sonnar l:l,5i5cm og Son-

nar l:218,5cm. De bliver først overgået senere.

De Zeissobjektiver der markedsføres i dag under navnet Son-

nar har ikke noget med den oprindelige konstruktion at gøre.

'o Det samme gør Leica(model III).
rrContax II og III er identiske, bortset fra at model III har
indbygget selenbelysningsmåler (ikke koblet).It Disse to objektiver er også beregnet (under ledelse) af
Ludwig Bertele. Biogon regnes for det bedste vidvinkelob-
jektiv overhovedet i mere end 20 år. Det fremstilles stadig i

modificeret form. Sonnar l:2,8ll8cm bliver de første par må-

neder fremstillet til direkte montering på Contax. Men af-
standsmåleren på Contax II og III er p.gr.a. den kortere måle-

basis ikke nøjagtig nok til så langt et objektiv med så stor en

lysstyrke. Derfor ændres objektivet til brug på spejlhus. Det
sælges simpelthen som en pakkeløsning sammen med spejl-
huset Flektoskop. Det samme spejlhus kan også'bfuges til de

lange teleobjektiver på 30 og 50cm.

't Målesøgeren fremstilles hos Carl Zeiss. Alle dele på Contax
fremstilles af Zeiss Ikon eller - for de optiske deles ved-
kommende - af Carl Zeiss. Der købes ikke dele udefra. bort-
set fra råvarer.
ro I runde tal 100.000 mod 300.000.

't Nettax, Super Nettel, Tenax. Også disse kameraer er af en

teknisk meget høj standard. Nettax har udskiftelig optik. af-
standsmåler, og spaltelukker. Super Nettel er et springkamera
med fast optik, afstandsmåler, og spaltelukker. Tenax er et

kamera i formatet 24x24 med målesøger og Compurlukker.
Det findes også i en billig udgave uden afstandsmåler.

'u Dr.otto Ef,penstein, .n t-ilig betroet medarbejder som har

arbejdet med vigtige hemmelige våbenprojekter og derfor er

svær at undvære. Han dør i 1942, men arbejder faktisk >ufor-
melt< på fabrikken frem til sin død.

't Zeiss opfinder i 1936 coatningen (T-belægning). Manden
bag er dr.Alexander Smakula. Coatning bruges først og
fremmest på militære instrumenter, men bliver givet fri i 1939

og blandt fotografiske objektiver først brugt på Sonnar
l:1,5/5cm. Firmaet Ernst Leitz opnår også ret til at udnytte
teknikken. Det sker første gang i 1939 med det nye objektiv
Summitar l:2l5cm.
18 Hensholdt & Sohne i Wetzlar ejes 54oÅ af Zeiss.

'n Det kan påvises at 6n koncentrationslejrfange har arbejdet
hos Carl Zeiss Jena. Det drejer sig om mekanikeren Curt
Bdhme, som i mange år havde været ansat hos Zeiss, og som i

perioden 1923-34 har været socialdemokratisk borgrnester i

Allstedt i Thiiringen. Han bliver indsat i koncentrationslejr i

1944.
20 Bombardementet af Dresden 13.-l4.februar 1945 er det

største under 2.verdenskrig, hvis vi ser bort fra atombomberne
i Japan. Hen mod 100.000 mennesker bliver dræbt. De mate-

rielle ødelæggelser er noget nær totale.
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Det spaltede Zeiss

Bortførelse, deportation, og demontering.
Amerikanerne indtager Zeissværket i Jena uden no-

gen form for modstand. Den samlede stab af 33 le-

dere, herunder de 4 forretningsledelsesmedlemmer
Paul Henrichs, Walther Bauersfeld, Georg Joos, og

Heitu Ktippenbender, sidder og venter på dem.

Amerikanerne overfører alt hvad de kan finde af
arbejdstegninger, prototyper, og modeller til [JSA.

Man kan kalde det røveri med henblik ph ar forbed-

re den amerikanske kameraindustri. Ganske vist
giver firemagtsaftalerne besættelsesmagterne fuld
ret til at demontere industrianlæg.Men i de samme

aftaler er det fastlagt at Thtiringen skal høre til den

sovjetiske besættelseszone. Det er kun på grund af
krigens gang at amerikanerne kommer først, og de

trækker sig da også to måneder senere.

Efter at have tænkt sig lidt om >bortfører<< de de

fire medlemmer af forretningsledelsen foruden 80

andre ledere og teknikere til byen Heidenheim i
Wtirttemberg (amerikansk besættelseszone). Bort-
førelsen sker ikke under tvang. De 84 rnænd har

tænkt over tingene og har en klar fornemmelse af
hvordan udviklingen kan forme sig i de kommende

år. Kort tid efter >bortfører( amerikanerne yderli-
gere 42 højtstående teknikere og ledere fra Schott.

Walther Bauersfeld skal i den anledning have udtalt

at ,,nu er hovedet slået af Carl Zeiss Stiftung!" Man

kan undre sig over hvorfor bortførelsen ikke sker til
Stuttgart, hvor Zeiss Ikon har en af sine kamerafa-

brikker liggende. Men det skyldes formentlig at

denne fabrik har fremstillet krigsmateriel og derfor

skal underkastes en nærrnere undersøgelse.

Med denne manØvre, som må siges at være et af de

første udslag af den kolde krig, allerede inden

2.verdenskrig er afsluttet, begynder 46 års tvedeling
af Carl Zeiss og af Zeiss Ikon. L)en er i virkelighe-
den forberedt af de herrer forretningsledelsesmed-

lemmer selv, specielt Paul Henrichs, som siden

1944 gennem Det tysk-amerikanske Erhvervsfor-
bund har fors øgt at overbevise amerikanerne om

hvor vigtigt der er at bevare et velfungerende er-

hvervsliv for efterkrigstidens Europa, ikke mindst

på høj teknologiske områder.

Inden russernes indtog i Jena l juli 1945 er 600

fuldte jernbanevogne med gods fra Zeissværket

blevet overført til Wtirttemberg og talrige delegati-

tlsA-tropper bevogter de store mængder

arkivmateriale På vei til USA.

oner fra USA har inspiceret anlæggene både hos

Zeiss og Schott.
Planen hos både amerikanerne og de bortførte er at

opbygge et nyt Carl Zeiss og Zeiss Ikon i Vest-

tyskland.
Den allerførste tid i Heidenheim bliver noget kao-

tisk, bl.a. fordi Heinz Kiippenbender, efter at ame-

rikanerne har sat sig rigtigt ind i hans meriter, bli-
ver fbngslet som krigsforbryderr. Men efter at han

er sluppet ud igen, grundlægges 4.oktober 1946

Opton Optische Werke Oberkochen' med penge

som stilles til rådighed af den nye forretningsledel-
se i Carl Zeiss Stiftung i Jena. Ca. 200 mennesker

er ansat fra begyndelsen. Til sammenligning er der

ansat mere end 6000 hos Carl Zeiss i Jena på sam-

me tid.
Navnet ændres 3l januar 1947 til Zeiss-Opton Op-
tische Werke Oberkochen. Denne navneændring

tiltrædes af forretningsledelsen,, som er dybt berørt

over den demontering af Carl Zeiss Jena der netop

har fundet sted. Som direktion for Zeiss-Opton
vælges Walther Bauersfeld, Paul Henrichs, og

Heinz Kiippenbender. Efter at Carl Zeissværket i
Jena l juni 1948 er blevet nationaliseret og altså

ikke længere er ejet af en stiftelse (fond), betragter
folkene bag Zetss-Opton sig som arvtagere fbr Carl
Zeiss Stiftung. Den baden-wiirttembergske delstats-

regering anerkender 23.februar 1949 at stiftelsen
fra nu af har retsligt sæde i Heidenheim. Fra

15 januar 195 | er Zeiss-Opton registreret i handels-

registret som Carl Zeiss.
Trods det er der stadig tale om et samarbejde mel-

lem Zeiss i øst og vest som kører nogenlunde gnid-

ningsløst frem til 1954.
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En lignende udvikling sker for Zeiss Ikon. Fabrik-
kerne i sovjetzonen bliver nationaliseret I juni
1948. Det gælder også en lang række små kamera-
fabrikker som ikke har noget med Zeiss Ikon at gø-
re. Samme 2r genopstarter Zeiss Ikons fabrik i
Stuttgart" Det sker med udsendelsen af en småbilled
Ikonta, altså et springkamera med centrallukker li-
gesom den gamle Ikonta i mellemformat. Når det
netop bliver en model af denne type, hænger det

sammen med at Stuttgartfabrikken før krigen har
været specialfabrik for fremstilling af Zeiss Ikons
springkameraer i mellemformat. Senere følger da

også en ny udgave af Super Ikonta i formatet 6x6.
De første udgaver af den lille Ikonta bliver udstyret
med Schneider-objektiv. Men snart ændres det til
Opton-objektiver. Til Super Ikonta stilles de største

krav. Derfor forsynes den med Tessarobjektiv fia
Jena.

Glasset til Optons objektiver fås fra Schotts lille
filialglasværk i Bayern. På samme måde som med
det øvrige Carl Zeiss, bliver Schotts hovedsæde nu
formelt henlagt til Vesttyskland. Den endelige pla-
cering bliver r Marnz i Rhinlandet.

Heinz Ktippenbender bliver den drivende kraft bag

opbygningen af det nye Carl Zeiss og Zeiss Ikon.
Det er ham der gennemtrumfer at Stuttgartfabrik-
ken så hurtigt som overhovedet muligt skal frem-
stille et kamera i den allerøverste topklasse for at

slå fast over for omverdenen at her ligger Zeiss.
verdens førende firma inden for kamerabygning og
optik. Dette kamera skal være en Contax.
Man har siden undret sig over hvorfor Krippenben-
der ikke har været mere fremadrettet. At fremstille
en Contax er at gå tilbage i tiden. Han har ganske

givet vidst alt om de planer teknikerne i Jena og
Dresden har puslet med i tiden lige før og under
krigen. Bl.a. har der været vidtgående planer for et

avanceret enøj et spej lrefl exkamera.
Der har også cirkuleret sjove historier om at

Stuttgartfabrikken har måttet gå ud på brugtmarke-
det for at købe en Contax, så de havde noget at gh

efter, når de skulle lave en ny udgave. Det viser sig
nu at være nonsens. Problemet for fotohistorikerne
har været at så meget materiale fra Carl Zeiss er
blevet overført til USA og ikke har været tilgænge-
ligt siden, og at de tilbageblevne arkiver i Jena og
Dresden har været lukket af den østtyske koncern-
styrelse. De er først ved at blive åbnet nu. Forfatte-
ren til artiklen bagest i dette temanummer, Peter
Hennig, er en af de fotohistorikere der i øjeblikket

graver i arkiverne i Jena. Bl.a. har han afdækket at
den Contaxmodel som Stuttgartfabrikken bygger
fra slutningen af 1949, Contax IIa, er udviklet i

Dresden før og under krigen under navnet Contax
IV. Den er blevet færdiggiort i Dresden i begyndel-
sen af 1946, men under indtryk af beslaglæggelser-
ne af Contaxprogrammet overført til Stuttgart. Mil-
dest talt en helt anden fiemstillins af virkelisheden
end den vi hidtil har kendt.

Formodentlig kan man stille det sådan op at Ktip-
penbender har haft to Contaxprojekter at" vælge
imellem - en spejlreflexmodel og en videreudvik-
ling af den hidtidige målesøgermodel. Han vælger
den sidste, fordi den er lettest at gå til, men også fbr
at sikre identiteten. For køberne skal Zeiss Ikon
Stuttgart være Zeiss lkon, ikke et ny.t firma med et

nyt produkt som ingen forbinder noget med.

Contax IIa og IIIa bliver en mådelig succes. ganske
på samme måde som Contax II og III før krigen.
Men akkurat som med dem er de nye at betragte
som flagskibe, symbolprodukter, der viser alle hvor
fremragende Zeiss er. Pengene hentes hjem på an-
dre og mere ydmyge modeller.
Objektiverne til Contax hentes alle hos Carl Zeiss
VEB i Jena. Det drejer sig om de samme typer som
før krigen, men ikke dem alle. F.ex. fremstiller Jena
ikke den ellers så sagnomspundne Biogon til Con-
tax IIa og IIIa, fordi der ikke er plads til den i det
mere kompakte kamera. Heller ikke Tessar
1:28l5cm og Triotar 1:4/8,5cm bliver leveret. Fra
195 1 begynder Zeiss-Opton at fremstille Contax-
objektiver, fbrst en ny udgave af Biogon, senere en
efter en alle de øvrige typer til direkte montering på

kameraet. Fra midten af 1952 fremstiller det dem
alle, fra 1953 under navnet Carl Zeiss Oberkochen.
Kun teleobjektiverne på 18, 30, og 5Ocm med tilhø-
rende spejlhus Flektoskop bliver stadig leveret fra
Jena.

Skaberen af Sonnar og Biogonobjektiverne, Lud-
wig Bertele, er stadig aktiv. Det er ham der ændrer
på Biogonen, så den kan være i den nye Contax.
Nok så vigtigt er det at han også står bag Biogon
l:4,5l2lmm'fra 1953, den første supervidvinkel til
småbilledformat, et objektiv som er uden for kon-
kurrence i flere årtier.
Ud over supervidvinklen udvikles kun et nyt ob-
jektiv til Contax, den alternative vidvinkel Planar
1:3.5/35mm fra 1954.
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Contax IIa.

C""t". ilf"

Derudover fremstilles et særligt spejlhus til nærfo-

tografering, Panflex, og et særligt nær:objektiv til
det, Panflex-Tessar 1 :3,51115mm, som har spring-

blænde og kan indstilles til uendeligt.
Under krigen i 1941 er udviklet et stereoobjektiv.

som fra 1954 produceres under navnet Stereotar C.

Det er bemærkelsesværdigt, fordi det er et ægte ste-

reoskopobjektiv med to objektiver på 35mm. ikke

som hos Contaflex, Contax S, eller E,xakta en ste-

reoforsats. Det regnes for det bedste der er lavet

indenfor stereoskopi til småbilledkameraer.

Når der ikke sker mere, ikke udvikles f'lere objekti-
ver eller nye kameramodeller. skyldes det fiem-
komsten af Leica M3 i 1954. Med et slag er Contax

totalt forældet. Den eneste grund der herefter kunne

være til at købe en Contax. er hvis man har et sær-

ligt behov for enten supervidvinkel eller stereo.

Det indser direktionen hos Zeiss [kon Stuttgart klart
og beslutter i 1955 ikke at" videreudvikle Con-

taxprogrammet, men at udvikle en afløser i fbrm af
et enøjet spejlreflexkamera med spaltelukker og

udskiftelig optik.
Produktionen af Contax fbrtsætter uden tekniske

ændringer frem til 1958, og den forefindes i Zeiss

Ikons katalog frem til 1960, året hvor afløseren.

Contarex, endelig kommer på markedet.

Den samtidige udvikling hos Carl Zeiss VEB Jena

og Zeiss Ikon VEB bliver beskrevet i det næste ka-

pitel af Peter Hennig.
Blot skal det nævnes at efter nationaliseringen bli-
ver Zeiss Ikon VEB efterhånden omdannet til et

kombinat hvori indgår 10 tidligere selvstændige

kamerafabrikker.
Navnet Zeiss Ikon opgives i midten af 5Oerne efier
retssagen i 1954 ved landsretten i Stuttgart, hvor
Zeiss Ikon og Carl Zeiss i DDR fradømmes retten

til navnet. Alle rettigheder til de hidtidige vare-

mærker tilhører Carl Zeiss Stiftung. Denne stiftelse

har nu hjemsted i Heidenheim i Baden-Wtirttem-
berg og kan ikke have hjemsted i Jena, fordi stiftel-
sen ddr er blevet nationaliseret og derfor ikke læn-

gere er nogen stiftelse. Det råd der er oprettet i Ge-

ra kan ikke betragtes som nogen fuldgyldig arvta-

ger til Carl Zeiss Stiftung. Et springende punkt un-

der retssagen er den østtyske stats påstand om at

forretningsledelsen ved sin bortførelse til Heiden-

heim har afskrevet sig deres hverv og overladt det

til nye kræfter. Disse nye forretningsledelsesmed-

lemmer har været i deres gode ret til at omdanne
Stereotar C.
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stiftelsen til et folkeejet (statsejet) selskab. Derved
bliver retten til eget navn ikke fortabt.
Den bortførte forretningsledelse hævder på sin side
at den ikke har fraskrevet sig retten til at være for-
retningsledelse for Carl Zeiss Stiftung, men blot har
udstedt fuldmagt til stedfortrædere. Den besidder
med andre ord legitimiteten. Efter stiftelsens ned-
læggelse i DDR kan der ikke være nogen tvivl om
at det er forretningsledelsen i Heidenheim der re-
præsenterer Carl Zeiss Stiftung. Og således bliver
det.

Der er naturligvis ikke noget i vejen fbr at Zeiss

Ikon VEB stadig kan bruge sit navn og alle de

mange Zeiss-varemærker, herunder Contax. Men

efter den tabte retssag kan det ikke exportere under

sine gamle navne til Vesttyskland og de fleste andre

vestligt orienterede lande.

Topmodellen i Dresden hedder Contax Da (opr.S).

Den bliver stadig solgt et par år i østblokken under

sit hidtidige navn. I vesten hedder den Pentacon.

Efter fh år skifter koncernen (kombinatet) navn til
Pentacon og tårnet på Ernemannbygningen i Dres-

den bliver nyt firmalogo. De gamle navne bliver
aldrig genoptaget.
Men Pentaconkoncernen er fortsat Europas største

kamerafabrik, meget større end Zeiss Ikon

Stuttgart. Det bliver den ved at være lige til den bit-
re ende i 1990, hvor den bliver solgt til mange sider

af Treuhand og kameraproduktionen næsten helt

ophører, en voldsom og meget pludselig deroute.

Lidt anderledes ligger det med Carl Zeiss Jena. Og-

så her må navnet og varemærkerne opgives; men

fra I 97 | opnås en stiltiende overenskomst med Carl

Zeiss Oberkochen og brugen af navnene genopta-

ges-

Carl Zeiss Jena bliver også udsat for sammenlæg-

ninger med andre firmaer, bl.a. Hugo Meyer. Sene-

re indgår det i et kæmpekombinat med Pentacon.

Men Carl Zeiss Jena bevarer alligevel i højere grad

end Zeiss Ikon sin integritet og efter murens fald.

og lange trælse forhandlinger, indgår en del af virk-
somheden (som er enormt stor) i Carl Zeiss Stiftung
som dennes ejendom (A/S), altså ikke som en del af
selve stiftelsen som Carl Zeiss Oberkochen og

Jenaer Glaswerk Schott (Mainz)s.

Hverdagen efter spaltningen
Zeiss Ikon Stuttgart og Carl Zeiss Oberkochen har

en del kriser i sine første år. Men de overlever da-

Det er temmelig små firmaer, men har ikke svært

ved at skaffe kvalificerede medarbejdere. Ca.1600

zeissanere flygter i årene frem til murens bygningi__
f,f,

DDR's partileder Walther Ulbricht taler
på Zeissvrzrket.

Arbejderdemonstration for VEB Carl Zeiss

Jena. l. mai 1958.

Det nyefirmalogo i Dresden.



1961 til Vesttyskland og far arbejde hos Zeiss. Hos
Carl Zeiss genopbygges hele det tidligere program
med brilleglas, kikkerter, mikroskoper, m.m.m. og
hos Zeiss Ikon opbygges et kameratilbud inden fbr
enhver kategori. Fra midten af 5Oerne opgives
mellemformatet (Ikoflex, Super lkonta) og der sat-

ses helt på24x36 og sideløbende smalfilm.

Det mest berømte kamera bliver Contaf-lex. som nu
er et enøjet amatørkamera med centrallukker og
fast optik med mulighed for fbrsatsobjektiver. Det
er et udmærket kamera, men bliver en blindgyde
efter fremkomsten af de mange enøjede spejlre-
flexer fra Japan i 60erne. De har spaltelukker og
fuldt udskiftelig optik.
Det mest udbredte kamera er det lille fikse Contina
som fremstilles i mange udgaver med eller uden
springteknik, med eller uden af-standsmåler, men
altid med centrallukker og fast optik.
På alle modeller indføres koblet selenbelysnings-
måler.
Det er disse og lignende amatørkameraer som Zeiss
Ikon tjener sine penge på i sine godt tyve år på

markedet. Konkurrenterne er en række andre tyske
kamerafabrikker, især Voigtlånder, Kodak6. og Ag-
fa, som alle har det samme amatørprogram som
Zeiss. Disse vesttyske kamerafabrikker får i 60erne
en lammende konkurrence på pris fra en stribe ja-
panske fabrikater. Alle disse tyske fabrikker drejer i

løbet af få tr nøglen om. Der er selvfølgelig nogle
krampetrækninger. F.er. prØver Zeiss lkon og
Voigtlånder at klare skærene ved at fusionere i
1966. Men det hjælper ikke. Carl Zeiss Stiftung.
som også efter sin flytning ejer aktiemajoriteten"
lukker Zeiss Ikon i 197l.

I Zeiss Ikons program de sidste år indgår to enøiede
spejlreflexkameraer med spaltelukker og udskiftelig
optik, Icarex og Contarex, specielt Contarex fia
1960 er et banebrydende kamera, de seneste udga-
ver med elektronisk lukkerstyring normgivende for
nutidens spejlreflexer. Det ligger ikke i kcnkurren-
ce med de tyske amatørkameraer, men med Leica
og de bedste af de japanske spejlreflexkameraer.
Ligesom Contax i 3Oerne er det verdens dyreste
småbilledkamera. Alene af den grund er kunde-
kredsen noget begrænset. Det forsvinder ikke helt
sammen med Zeiss Ikon i l97l . men bliver produ-
ceret endnu et år hos Carl Zeiss. Fra 1974 fremstil-
les af firmaet Yashicat ..r ny Contax, nu som spej-
reflexkamera med mindelser om Contarex. Kame-
raet er udviklet af Carl Zeiss og Yashica i fælles-
skab og er forsynet med Zeissobjektiver. Program-
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Zeiss-lkon Contax D.

Contarex Super.

Contax RTS.



Zeiss Contina II.

Contarex.

met er siden blevet udvidet med små familiekame-
raer og med de automatiske målesøgerkameraer
med udskiftelig optik Gl og G2, sorn må siges at

være det mest avancerede der fiemstilles inden fbr
den type kamera i dag.

Efterskrift
Hovedfirmaet Carl Zeiss har det godt. Det regnes
stadig for førende inden for allehånde optik og er

en meget stor virksomhed. Carl Zeiss beskæfiiger i

alt 14.000 medarbejder, heraf 1.700 i Jena.

De gamle stiftelsesdyder fia Abbes tid består endnu

under mere nutidige former. Den vigtigste er pensi-

onsordningen. Man kan godt sige at gamle Ernst

Abbe har sejret med sin model på et firma der er

uafhængigt af ejerinteresser og har en særlig tbr-
pligtelse og respekt for sine ansatte.

Der har været mange anslag i tidens løb lige fra de

revolutionæres i 1919 i Sachsen-Weimar. over na-

zisterne, til den lange kommunistiske periode i

DDR.
Under alle omstændigheder har f-rrmastrukturen væ-

ret med til at understøtte Carl Zeiss som et teknolo-
gisk førende firma inden for utallige områder fra
halvlederteknik og digital projektion, over måletek-
nik, brilleglas, mikroskoper, kikkerter, og astrono-

miske instrumenter, til verdens førende objektiv-
program.

Noter:
t Der er snarere tale om en internering sammen med en række
andre hjerner fra den tyske rustningsindustri.
'Oberkochen er en lille by tæt ved Heidenheim.

' Biogon l:4,5l2lmm bliver sarntidig lanceret som 38mrn til
meflemformat 6x6, senere også iudgaver på45.53, og 75mrn
med samme lysstyrke. Den fiemstilles stadig.
a Contax S og seÅe.e D, E, F, o.s.v. er det kamera vi især fbr-
binder med Zeiss Ikon i Østtyskland. Det er verdens f-ørste

enøjede spejlreflexkamera med indbygget pentagonprisme.
Sammen med Exakta betragtes det som banebrydende for den
moderne spejlreflexteknik. Contax S bærer præg af at være
fiemstillet i en mangelsituation (1948). Nogle af de løsninger
som teknikerne har puslet med før og under krigen har man
måttet forenkle, bl.a. spaltelukkeren, som er reduceret til en

simpel Leicalukker. Men det er alligevel i en årrække det bed-
ste spejlreflexkamera man kan ffi. Teknisk set ender det med

at indgå i Pentacons Praktikaprogram.t Jenaer Glaswerk Schott & Genossen bruger fra 1980 nor-
malt betegnelsen Schott Glaswerke og anerkender at glasvær-
ket i Jena bruger betegnelsen Jenaer Glaswerk.
u Kodak er naturligvis ikke noget tysk firma. Men Kodak ejer
en fabrik i Tyskland som ffemstiller de udmærkede Retina og
Retineffe kameraer med optik fra Schneider.
7 Firmaet kalder sig nu Kyocera.

Contaflex.
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Hvad skete der med Zeiss efter krigsafslutningen

?k Set lyset uf 
#yr,,yldemateriale 

*o

I
i r94s?

Efter at have være lukket for offentligheden siden

1945 er det gamle Zeissarkiv i Jena nu blevet åbnet

i begrænset omfang. Ved stor imødekommenhed fia
dets chef, dr.Wolfgang Wimmer, har det været mu-

ligt at få adgang til helt nyt materiale som komple-

menterer, og på adskillige punkter forkaster, tidli-
gere historiske beskrivelser. Flere ledende personer

fra tidsperioden har vist sig at være i live - bl.a.

professor dr. Harry Zollner, som i 1945 tiltrådte
som chef for beregningsafdelingen ved Carl Zeiss i

Jena, hvortil han kom fra Voigtlånder i Braun-

schweig. Harry Zollner har bidraget med tre længe-

re interview.

I tidligere beskrivelser af hvad der er sket med ka-

meraproduktionen hos Zeiss Ikon AG i Dresden

ved krigsafslutningen i 1945 og objektivproduktio-
nen hos Carl Zeiss i Jena, er man i det store og hele

gået ud fra, at de sovjetiske militærmyndigheder
umiddelbart har ladet alt af interesse demontere og

derefter straks sende til Sovjetunionen. I lyset af nyt

kildemateriale har antagelserne vist sig aI \'ære

højst ufuldstændige, og i mange tilfælde givet et

fejlagtigt billede.

En meget informeret erobrer
De meget kaotiske forhold omkring den sovjetiske

besættelse har medført, at delvis mocistridende be-

slutninger om, hvad der har skullet igangsættes er

blevet taget af de forskellige administrationsenhe-
der inden for de sejrende styrker. Man har r-rmiddel-

bart udfbrt en hel del demonteringer for transport til
Sovjetunionen. Det er sandsynligvis disse omstæn-

digheder, som har været grundlag for de øjenvidne-

skildringer, som findes fra den f-ørste tid efier krigs-

afslutningen.

Efterhånden som den centrale sovjetiske militærad-
ministration har faet et fastere greb om situationen.

viser det sig, at de lang tid i forvejen har kortlagt

den tyske industri ganske nøje, og at russerne helt

er på det rene med, hvad de vil have, og hvad de vil
gØre. Det, russerne er ude efter, er: dels at kræve en

krigsskadeserstatning - i form af tyske industrian-

CZJ-Contax "Na pamiat" (Til erindring).
Formodentlig en gave lil en højerestående

russisk teknikker.

1æg, som man ifølge Jalta-aftalen er berettiget til-

dels afkræve tysk know how så langt det lader sig

gØre gØre og på en så fiivillig basis som muligt'

Russerne indleder nu et skiftende spil med pisk og

gulerod, som viser sig at falde meget succesrigt ud.

Kravene til Zeiss
Allerede i sommeren 1945 bliver Zeiss stillet over

for vidtgående og meget sagkyndige krav fra de

sovjetiske myndigheders side. Russerne erklærer. at

de på et udvalgt sted i Sovjetunionen vil etablere en

fabrik til fremstilling af 5.000 Contax Ill kameraer

om måneden. Kameraet skal hedde 'Volga'. For

denne fabriks regning må Zeiss restaurere og i givet

fald rekonstruere et produktionsanlæg fbr Contax-

kameraer. for derefter, når det er færdigt. og en

tilfredsstillende prØveproduktion er gennen-rf-ørt. at

levere anlægget til Sovjetunionen. Disse krav stiller

man til at begynde med til Zeiss Ikon i Dresden.

Carl Zeiss i Jena beordres umiddelbart til at igang-

sætte produktionen af en række militære instrumen-

ter for russisk regning, og når det gælder det plan-

lagte Volgakamera. så kræver russerne fuldt f-ær-

dige fremstillingsanlæg for:

Tessar
Biogon
Sonnar

812,8 cm
2,813,5 cm
215 cm
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Sonnar
Sonnar
Sonnar
Sonnar
Sonnar

1,5/5 cm
218,5 cm
4113,5 cm
2,8118 cm
4130 cm

Flektoskop og universalsøgere

Desuden kræver russerne at Zeiss straks igangsæt-
ter fremstillingen af objektiver med M 39 gevind til
det russiske FED-kamera og leverer dem inden for
krigsskadeserstatningsprogrammet. For hver ob-
jektir,type, som bliver fremstillet, skal en prototype
sendes til Det Optiske og Mekaniske Institut i Le-
ningrad.

Mulighederne for konsensus
Vi ved at modstanden mod den sovjetiske okkupa-
tionsmagt til at begynde med er meget stor blandt
de civile i den østlige del af Tyskland - i mange
tilfælde risikerer man livet for at vanskeliggØre og
om muligt tilintetgøre de russiske planer. Alligevel
regner de russiske administrative myndigheder
med, at de på længere sigt kan opnå den frivillighed
som er en nødvendighed. hvis man skal kunne gen-
nemføre denne gigantiske overførsel af teknisk vi-
den - det handler jo ikke bare om Zeiss, men også
alle de andre højteknologiske firmaer. som kan væ-
re af russisk interesse. I mange tilfælde er viden
vigtigere end selve fabriksanlæggene.
Forklaringen på den russiske optimisme ligger i det
forhold, at firmaerne i den østlige del af Tyskland
stadig er privatejede, men har et demoklessværd
hængende over hovedet. Selve trusselsbilledet er.
foruden situationen som sådan, ordre nr. 124
SMAD (Sowjetische Militåradministration
Deutschland), som administrerer og klassificerer
hvilke firmaer man anser for at være krigsindustri
og i hvor høj grad. Russerne kan altså i denne fakti-
ske forhandlingssituation med hvert enkelt firma
stille i udsigt, at en gunstigere klassificering vil
komme phtale, samtidig med at man fremhæver, at
firmaet ganske vist tilbyder at gå Sovjet til hånde -
men at man samtidig skal have plads til sin egen
produktion, og at man dermed kan lægge funda-
mentet til en nyetablering. For Zeisses vedkom-
mende er det åbenbart, at de russiske krav straks
har god effekt. De interne arbejdsdokumenter fra
årene 1945-46 fastslår, at enigheden om mål og
midler foreligger, og at man har en slags generel
overenskomst med russerne, som er krævende, men
også acceptabel for firmaet.
Man må erindre, at på dette tidspunkt befinder vi os

s9

Carl Zeiss M39-objektiver til Soujetunionen
I 94 5-36. Tiloverblevne nummerserier fro
krigsårene er blevet taget i anvendelse.

i en af okkupationszonerne i det nyligt besejrede
Tyskland - men man har vel en tro på, at et fbrenet
Tyskland under tysk ledelse vil være muligt inden
for nogle år.

Genopbygning og tekniske besværlighe-
der
Hidtil har vi troet, at Contaxfabrikken har overlevet
de svære bombeangreb på Dresden i februar 1945

og har været anvendelig, da de sovjetiske styrker
erobrer byen - en ganske ubegrundet antagelse, da

ICA-fabrikken, hvor Contaxapparaterne fremstilles.
har faet så svære fuldtræffere, at firmaets kasseskab

i kælderetagen, hvor bl.a. alle prototyperne har væ-

ret opbevaret, er blevet sprængt i stykker. Det vir-
ker mere sandsynligt at dele af anlægget, muligvis
hele det ene produktionsbånd, er blevet flyttet til
Reick-fabrikken uden for Dresden, hvor Zeiss har
fremstillet alt værktøj og maskinel.

Man står nu over for en gennemgribende kortlæg-
ning for at kunne give russerne et svar på spørgs-
målet om, hvad der kan gøreS, og inden for hvilke
tidsrammer. Det viser sig ganske snart, aI Con-
taxproduktionsanlægget mere eller mindre er øde-

lagt, muligvis er det ene af produktionsbåndene
allerede blevet beslaglagt og ført trl Sovjetunionen.
Det står klart, at en stor del af de nødvendige ma-
skiner og værktøj mh fremstilles påny, og at dette
under de rådende omstændigheder ikke kan lade sig
gØre i Dresden. Man beslutter at Carl Zeiss Jena

skal stå som hovedmand for projektet, og at dette
gennemføres i Saalfeld/Gera. Man beregner at

500.000 arbejdstimer er nødvendigt for at gennem-
føre projektet, og alle tekniske beslutninger og



økonomiske prognoser skal underlægges major
Turygin ved den sovjetiske fabrikskommission fra
november 1945. Allerede i oktober konstateres det.

at maskinkapaciteten for udstansning af uni-
formsknapper er blevet omstillet for den kommende
Contaxproduktion. I februar 1946 kommer den før-
ste prognose vedrørende selve fremstillingen:

September 1946
Oktober 1946
November 1946
December 1946
Januar 1947

Februar 1947

Marts 1947

300 kameraer (O-serie)
300 ''

500 ''

500 '|'

700f,
900 ',

600 r'

I oktober 1946 stiller man i udsigt at følgende ob-
jektiver skal stilles til rådighed for Saalfeld/Gera-
projektet:

2000 Sonnar I ,5/5 cm
3000 Sonnar 215 cm
300 Biogon 2,813,5 cm
600 Sonnar 4113.5 cm

I november 1946 bestilles 100 beredskabstasker hos

firmaet Erhardt i Possneck til Contaxapparaterne.
og man overvejer yderligere at bestille 10.000 (!)
beredskabstasker til Contax II. men præget med
navnet 'Kiev'. Næsten samtidig foreligger der to-
sprogede tegninger på tysk og russisk, som bliver
brugt til fremstillingen. På dem anvendes navnet
'Kiev' i fed blokskrift.
Det fremgår meget tydeligt af den interne doku-
mentation, at de tekniske og menneskelige besvær-

ligheder har været enorme. Flere gange har man

måttet gØre foruddiskonteringer af den kommende
produktion. Det er muligt at de første eksemplarer
af O-serien har kunnet samles i oktober 1946. Efter-
som Zeissfirmaets bogføringer starter l.oktober,
falder produktionsstarten i begyndelsen af 1947 . De

ca. 3.000 kameraer, som bliver fremstillet inden for
Saarfeld/Gera-projektet i årene 1947-48, er for stør-

stedelen med gravering 'Contax'. Resten er graveret

'Kiev', men mange af disse Kievkameraer er også

graveret med Carl Zeiss Jena-logotypen i tilbehørs-
skoen - hvilket tydeligt angiver fremstillingsstedet.
Efter alt at dømme afsluttes Saarfeld/Gera-projektet
i 1948, og fremstillingsanlægget for Contax/Kiev er

derefter overgået til Arsenal Zavod i Kiev.
Yderligere en variant af Contaxkameraet bliver
fremstillet på denne tid. Det drejer sig om et Kiev-
apparat med en logotype som afviger fra de to sæd-
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vanligt forekommende. Frontpladen på disse kame-
raer er omgraverede,, og det oprindelige navn 'Con-
tax' findes på indersiden. Kameraerne, som ifølge
fremstillingsnumrene kan henføres til 1947 -48.
består hovedsageligt (85-100%) af dele fra de fær-
digproducerede 'M' og 'O' serier af Contax fra Zeiss
Ikon i Dresden.
Disse kameraer passer overhovedet ikke ind i Saal-

feldiGera-projektet. En gangbar arbejdshypotese
kan være, at man har fremstillet dem som et uddan-
nelsesprojekt ved Arsenal Zavod i Kiev. ventende
på produktionsanlægget fra Saalfeld,'Gera.

Objektivproduktionen
I sensommeren 1945 genoptager man produktionen
af fotografiske objektiver hos Carl Zeiss Jena. De

første leverancer til Sovjetunionen sker i oktober
1945. Sammenlagt producerer man i årene 1945-46
24.307 objektiver,, heraf 3.809 Sonnarobjektiver og
623 Biogonobjektiver.
Ifølge den interne årsberetning 1945-46, medf-ører

det ornfattende arbejde med de normobjektiver som
skal sendes til Det Optiske og Mekaniske Institut i

Leningrad,, at terminsleverancerne til Sovjetunionen
er truet.
Det er troligt, at man bliver tvunget til at levere
objektiver uden fatning og andre halvfabrikata, og
at de Zeissobjektiver, som forekommer i russiske
fatninger (med stort 'M' i stedet for lille 'm' ved
afstandsskalaen),, skal ses i denne sammenhæng,
ligesom de objektiver, som også har russisk navne-
ring, SK- og BK-objektiverne fra Krasnogorsk.
Videre konstaterer man syrligt i årsberetningen
7945-46, at når det gælder bestillingerne af M 39
objektiver til Sovjetunionen, har man fået en fbrsik-
ring fra bestilleren om, at det russiske FED-kamera
holder Leicastandard, når det gælder alle de ind-
vendige måI. Når man så efterhånden får set nær-

CZJ Contax. Dette kamera har såvel Zeiss-
som Kiev-nummer.



mere på FED-kameraerne, viser det sig, at det ikke
stemmer. Russerne accepterer imidlertid leveran-

cerne, men man regner med, at størstedelen af ob-
jektiverne senere er blevet retursolgt til Europa.

Udviklingen af egne, try€ kameraer
Zeiss har åbenbart mandat til at gennemføre udvik-
lingsarbejdet af nye produkter for egen regning. I

en intern rapport dateret den 23.oktober gengives

følgende samtale:
"....herr major Turygin sporger konstruktoren Win-
zenburg om, hvor langt man er kommet med ud-
viklingen af Contax. Han har hort at en ny Contax
med en ny lukker skal konstrueres. Winzenburg

forklarer kort, at målet er en nyudvikling til mindre
dimensioner af kameraet. I{ykonstruktionen ul
spej lr efl ex-C ontax nævne s'... "

Zeiss har altså allerede i 1945 selv to avancerede
småbilledkameraer under udvikling. Det ene skulle
efterhånden blive til Contax S - og når det gælder

den anden konstruktion, handler det åbenbart om
det kamera, som skal fremstilles i Stuttgart under
navnet Contax IIa. I dag foreligger der meget stær-

ke indicier, som peger på, at Contax IIa er udviklet
fra en af de 'Contax IV' prototyper, som fandtes i

Dresden under krigen. Denne konstruktion bliver
siden færdiggiort i Dresden i begyndelsen af 1946.
og senere overført til Stuttgart, lordi man har været

urolig for, at russerne også skulle beslaglægge dette

kamera.

Man kan nok sige, at det passer meget godt ind i de

øvrige fakta, vi kender. Det er aldeles ikke sandsyn-
ligt, at Contessa Nettel i Stuttgart har kapacitet til at

udvikle et avanceret småbilledkamera i de vanske-

lige år lige efter krigen, eftersom fabrikken ikke har

fremstillet kameraer af denne type tidligere. Des-

uden skal man i Stuttgart udføre kravene fra fa-

briksledelsen i Dresden: så hurtigt som muligt at

komme i gang med sin tidligere produktion af
bælgkameraer til og med Super lkonta. Desuden er

Contessa Nettel i Stuttgart klassificeret af de ameri-
kanske myndigheder som krigsindustri, og kan der-

for blive udsat for repressalier. Det lykkes at klare
situationen gennem omfattende overtaielse og be-

stikkelse. Mange amerikanske officerer er rejst
hjem med et Zeisskamera i bagagen.

Contax S, detførste spejlreflekskamera med
pentagonpri,sme - en nyskabelsefra Zeiss som
s kulle blive dgørende .for,systemkameraets
udvikling.

Demonteringerne
'Trods heftige protester fia Zeiss fastsætter de sov-
jetiske myndigheder, aI demonteringen af Carl
Zeiss i Jena skal begynde den 22.oktober 1946. Af
hovedfabrikkens maskinpark demonteres 94%.
Demonteringsarbejdet bliver i hovedsagen gennem-

fiørt med egen arbejdskraft for en af SMAD fastsat
dagpengesats. Da det hele er færdigt, står man med
næsten tomme fabrikshaller - tilbage er et fåtal
ældre og overflødige maskiner. I Saalfeld/Gera
undgår man den fiørste demonteringsbølge på grund

af det igangsatte Contaxprojekt, men projektet
rammes naturligvis, når det gælder objektiverne.
Når Contaxanlægget er blevet godt afleveret til
Sovjetunionen, skal også dette anlæg 100% de-

monteres. I Saalfeld lægger russerne til og med
beslag på elledninger og sanitetsporcelæn. Da de-

monteringerne er vel gennemførte, erklærer SMAD.
at fredsaftalens bestemmelser er opfyldt, og at intet
russisk personale rnå opholde sig i firmaets lokaler.
Trods den svære situation er det altså muligt at

genopføre fabrikken. Carl-Zeis s- Stift el se be s lutter.
at alle ressourcer skal anvendes til at genopbygge
Jena-anlæggene; man er jo stadig på den tid et pri-
vat firma.
Engang i første halvdel af 1947 kan man begynde
produktionen af fotografiske objektiver hos Carl
Zeiss Jena. Det er højst sandsynligt, at det er på

dette tidspunkt, man begynder på objektiv nr.
3.000.000. Det er interessant at notere sig, at de

allerfleste Carl Zeiss Jena Contaxkameraer fra Saal-
feld/Gera-projektet og mange Carl Zeiss Jena-Kiev-
apparater er udstyret med Sonnarobjektiv i serien:

6l



94% af hovedfabrikken blev demonteret'

3.0xx.xxx. Dette gælder tillige de tidlige serier af
Contax IIa.

Zeissgruppen falder sammen
| 1947 og en del af 1948 udgør Zeissfirmaet et

samlet industrifirma under ledelse af Carl-Zeiss-
Stiftelsen i Jena. Trods vanskeligheder med græn'

serne mellem de forskellige okkupationszoner er

der en omfattende udveksling af varer og tjeneste-

ydelser. Den interne dokumentation viser blandt

andet, at objektiver er blevet leveret fra Jena til
Stuttgart, og at man til gengæld har fået selenceller

til Contax III. Jena leverer også til andre firmaer i

Vesttyskland såsom Rollei, der får obj ektiver i

bytte for maskiner. En større leverance af objekti-
ver går fra Carl Zeiss Jena til Opton GmbH i Ober-

kochen. Det hele virker nærmest, som om der er

tale om smuglerier over Coburg, men disse om-

stændigheder er uklare.

Carl Zeiss Jena bliver altså stadig styret af stiftelsen

via stiftelseskommissæren og et formandskab be-

stående af tre personer. Opton GmbH ' Oberkochen
er i princippet underlagt dette. Ledelsen for Zeiss

Ikon AG udgår som tidligere fra Dresden.

I løbet af 1947 begynder det at slå revner mellem

den østlige og vestlige del af Zeissfirmaet. I et tele-
gram den 2O.november 1947 til formanden Hugo

Schrade i Jena skriver Heinz Kiippenbender i Ober-

kochen at Contaxgruppen formodentlig befinder sig

i gennemgangslejren Baddieburg. Han kræver, at de
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fejlagtige bilag skal udleveres med trussel om re-
pressalier.
I Jena arbejder formandsrådet og stiftelseskommis-
særen på dette tidspunkt kun som tilforordnede.
Man har sine stillinger pr. fuldmagt fra den egentli-
ge ledelse, som er tvangsforflyttet til Oberkochen.
På dette tidspunkt begynder de imidlertid at agere

mere og mere selvstændigt og selvrådigt i Jena, idet
man forankrer sine beslutninger hos SMAD og hos

den tyske forvaltningskommission. Dette skal vise

sig at være en meget farlig politik. Tidligt på året

1948 står det klart, at samtlige Zerssgruppens dis-
positioner i den østlige del af Tyskland bestrides.
og man står over for truslen om at blive beslaglagt.
Den 3.marts 1948 tager firmaledelsen fbr Zeiss

Ikon AG konsekvensen af dette, og flytter sit ho-

vedkvarter til Stuttgart af sikkerhedshensyn. Der-
med ophører den tyske historie om det gamle Zeiss.

splittelsen i firmagruppen er et faktum, og grænsen.

som skal komme til at dele Europa r 40 hr, kan alle-
rede skimtes.

Den 1. juni eksproprieres alle Zeiss Ikons anlæg af
SMAD og den tyske forvaltningskommision. Den
1. juli 1948 eksproprieres Carl Zeiss Jena,, og Carl-
Zeiss-Stiftelsen opretter et nyt juridisk sæde i byen
Heidenheim i Vesttyskland.

Note:
Peter Hennig kan kontaktes på:

syntax.prh@minmail.net
Oversat fra svensk af Flemming Berendt.



Ernst Abbes liv i kort form
1840: Ernst Abbe fødes 23januar i Eisenach sot-tt son af en

fabriksarbej der.

1846: Begynder i folkeskolen.
1850: Optages på gymnasiet i Eisenach

I 857: Studenterexamen med udmærkelse.
Begynder på universitetet i Jena. Lærere: lllatelrlatik
Hermann Schaeffer, fosik Carl Snell. botanik Jakob

Schleiden, krystallografi E.E.Schrrlid. n.vere Iiistorie
Droysen, filosofi Kono Fischer. og pædagogik Volk-
mar Stoy.

1859: Skift til universitetet i Gottingen. Maternatik Bern-

hard Riemann, fysik Wilhelrrt Weber og Stern.

l86l : Tager doktorgraden rned I .karakter.
Assistent på observatoriet i COttingen.
Undervisningsassistent i Frankfitl-t altt Main.

1863: Undervisningsassistent ved universitetet i Jerta.

1866: Videnskabelig medarbe.ider Iros optiker og firrrneka-
niker Carl ZeifJ, Jena, på deltid.

1867 Fremstiller et effektivt fbkorneter.
I 869: Udvikler en rnikroskoplarnpe Itted stot' kottdettsattlr

og forskydelig irisblænde.
Konstruktion af refraktorneteret og apertollletel'et.
Begynder udforskningen af de optiske love.

1870: Extraordinær professor ved universitetet i Jena.

187l : Off-entliggør teorien om lysets bo.inins i fbrbindelse

med brug af mikroskop og beviser teoriens rigtighed.
Med denne teori løser han problernet rned billedgen-
givelsen af ikl<eselvlysende ob.iekter. Teorien Ilar si-

den været grundlæggende ved fl'erlstilling af alle tbr-
mer for optik (Abbeske sinuslæresætnirre).
Indgår ægteskab med Else Snell.

| 87 2: Indfører vand i rnmersion.
Får en datter, Margarete.

1873: Medlem af det Kejserlige Akaderni fbr Naturfbrsk-
ning i Halle.

1814 Begynder på det teoretiske plan at skabe nye slasarler.
Får en datter, Paula.

1876: Medejer af Carl ZeiBes optiske værksted.

1877: Direktør for observatoriet i Jena.

1878: Æresmedlem af Royal Microscopical Socien'. London.

Ordinær professor ved universitetet i Jerra.

I ndfører ol ieimmersion.
1879: Får kontakt med Otto Schon.
1880: Carl Zeisses optiske værksted flrrder sin endelige place-

ring i Jena.

l88l: Indleder sammen med Otto Schott systerriatiske fbrsog

på at fremstille glasarter med fbrskellige optiske egen-

skaber ved tilsætning af forskelli,rle rnineraler.

1882: Æresmedlem af Societe belge de Microscopie. Bryssel.

1883: Tildeling af den medicinske æresdoktorgrad i Halle.
1884: Modtager storhertugen af Sachsen-Weirnars orden

,,Den Hvide Falk" af l.klasse.
Medstifter af ,,Den Frisindede Forening" i Jena.

Grundlægger sammen med Otto Schott. Carl og Rode-
rich Zeiss et glasteknisk laboratorium i Jena.

1886: Beregner det apokromatiske ob jektiv.
Mikroskop nr. 10.000 af Abbes konstruktion.

1887: Medlem af tilsynsrådet for den Fysikalisk-Tekniske
Rissanstalt. Berlin.

1889: Oprettelse af Carl Zeiss Stiftung.
1 891 : Udvidelse af stiftelsens besiddelser (hele flrrlaet Carl

Zeiss og halvdelen af glasværket). Ernst Abbe bliver
ordførende forretn ings lede I sesnred I e nt.

1896: Udvidelse af stiftelsens fundats (sociale ydelser).

Medlem af Det Kel.Videndenskabernes Akaderni.
Berlin.
Tildeling af den juridiske æresdoktorgrad iJena.

I 899: Æresmedlem af Royal Photographic Societl' o1-(ilcitt
Britain.

1900: Medlem af Det Kejserlige Videnskaberrres Akacicnri"
Wien.

l90l : Æresmedlem af Det Saksiske Videnskabernes Akade-
mi.
Æresmedlem af Det Kel. Videnskabentes Selskab i

Gottingen.
Medlem af Optical Standard Cotrtttiittee. Birtttirtghattt.

1903: Æresmedlem af Selskabet t, Naturvidenskab. Drcsden.

Folkehuset i Jena indvies i novetttber efier en fireårig
byggeperiode. Ernst Abbe er på dette tidspunkt fbr s-r s

til at deltage.
Udtræder af forretn ingslede lsen.

I 905: Afeår ved døden l4.ianuar.
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Litteraturliste
Felix Auerbach:

Rolf Walter:

Frank Markowski m.fl.:

Armin Hermann:

Das Zeisswerk und die
Carl-Zeiss-Stiftung in Jena

Verlag von Gustav Fischer Jena

1907
Zeiss 1905-1945
B6hlau Verlag Weimar Wien
2000
Der letzte Schliff
Aufbau-Verlag Berlin
1997
Carl Zeiss
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Verlag Piper Miinchen
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Peter Hennis:

ICA Ratgeber im Photograhieren
Verlag Wilhelm Knapp Halle TommY

1919 ( l 38.oplag)

I 988
Hans-Jtirgen Kuc: Auf den Spuren der Contax

Wittig Fachbuchverlag H iickelhoven
t992

Hans-Jtirgen Kuc: Auf den Spuren der Contar ll
Wittig Fachbuchverlag Htickelhoven
1997

Zeiss f kon 1926-1993
Eget forlag Giflrorn
l 993

Richard Hummel: Spiegelreflexkameras aus Dresden

Edition Reintzsch t-eipzig
t994
Historien om Contax 1932-1962
LP Foto Stockholm
2000
E-post: auktion@lpfoto.se

Frenning: Jeg Fotograferer I-ll
Politikens Forlag København
1979
Das Contax-Buch
Heering-Verlag Seebruck
| 956
Bogen om Contaflex
Skrifola
l 956
Das Contarex-Buch
Verlag Die Schdnen Bilder Stuttgart
1969
The Collector's Checklist of Contax
Camera Collector Books Sussex

I 986

Hans-JUrgen Kuc: Contaflex Contarex
Eget fbrlag Hamburg

Ludwig David:

Zeiss Ikon (brochurer): Der Kenner und die Contax
1932
Die Zehn Objektive der Contax
Ca. 1933

Die ZusatzgerAæ zur Contax
Ca. 1933

Contaxphotographie
t936

D.B.Tubbs: Zeiss Ikon Cameras 1926-1939
Hove Camera Foto Books UK
1977

Fritz Schmidt: Kompendiurn der Photographie
Verlag E.A.Seemann Leipzig
1922 (l4.oplag)

Richard Grittner: Handbuch der Kamerakunde
Verlag Luitpold Lang Mlinchen
1954

Udo Afalter:

Otto Croy:

Otto Croy:

Heinrich Freytag:

A.Neill Wright:

Desuden henvises til de tidligere artikelserier i Objektiv under titlerne: 'l Zeiss lkons spejl', nr.60' s.42. 'Giganten

der forsvandt' nr.54, s.18, nr.55, s.16, nr.57, s.36 og'Dresden" nr. s.I7, nr.70, s,2, nr.73, s.2, nr.76, s.2, nr.79' s.lt. I

disse artikler er der lagt mere vægt på de enkelte kameråmodeller'

Tak til Danmarks Fotomuseum i Herning for lån af billeder, bøger og andet dokumentarisk materiåle.
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