
Havet ud for den danske vestkyst er fuld af dramatiske historier fra den første verdenskrig. 

Her har du en af dem. 

Den fantastiske historie om hjælpekrydseren ”Meteor” og dens usædvanlige chef 

 

S/S Vienna ombygget til hjælpekrydser ”Meteor”.  Skibet blev efter ombygningen udstyret med flere 

redningsbåde. Kanoner og andet, som kunne vise, at skibet var bevæbnet, blev camoufleret.  

Taktiker, humanist og gentleman! 

Kunsten at være både ledende officer, en god 

taktiker og humanist i en krig er ikke nogen let 

opgave, men det magtede kaptajnløjtnant 

Wolfram von Knorr under hele første verdenskrig. 

I 1915 blev han kommandant på den tyske 

hjælpekrydser ”Meteor”, hvor han var chef på to 

togter, inden han selv sænkede skibet i Nordsøen 

vest for Hvide Sande den 9. august 1915. 

Den britiske damper ”Vienna” blev ved krigens 

udbrud beslaglagt af tyskerne den 4. august 1914 i 

Hamburg. Skibet havde indtil da sejlet for Leith, 

Hull og Hamburg Steam Packet Company. 

Damperen var i fast rute mellem Leith og Hamburg 

og var så uheldig, at den befandt sig i Hamburg 

ved krigsudbruddet.  

I starten af 1915 indrettede tyskerne det 

beslaglagte skib som minelægger og 

hjælpekrydser og gav det navnet ”Meteor”. 

 
S/S Vienna af Leit, da det endnu sejlede i fast 
rutefart mellem Leith og Hamburg. 
 

”Meteor” var på knap 2000 brt. Den havde en 

længde af 89,1 meter, 11,3 m bred og en dybgang 

på 5,1 m. Den kunne skyde en fart af 14 knob og 

havde en rækkevidde på 9000 sømil ved 9 knob. 



Udover en meget stor besætning på 110 mand fik 

skibet påmonteret to stk. hurtigskydende 8,8 cm 

kanoner og to stk. 37 mm maskinkanoner, ligesom 

den kunne medbringe 374 miner. På togt nummer 

to blev der yderligere installeret en 15 cm kanon 

på agterdækket og to 45 cm torpedo afskydnings-

rør på midtskibet. 

En hjælpekrydser er et fragtskib, der er svært 
bevæbnet, men som ser ud som et almindeligt 
fragtskib. Først i en kampsituation kommer 
kanonerne til syne, og det rigtige 
nationalitetsflag hejses 

 

Det første togt 

Den 29. maj 1915 forlod ”Meteor” Wilhelmshaven 

med kurs mod Hvidehavet nord for Rusland. Her 

var dens opgave at udlægge 285 miner i 

sejlruterne til og fra Arkhangelsk. 

 Den 7. og 8. juni etablerede man fra skibet de 

store minefelter til stor gene for skibstrafikken ud 

for Kola-halvøen. Fem fragtskibe med en samlet 

tonnage på 14.805 brt. blev sprængt og gik ned på 

grund af disse miner. 

 På hjemrejsen førte man handelskrig i Kattegat. 

Ud af de tre handelsskibe, som blev stoppet og 

undersøgt, var der kun et som ikke sejlede med 

kontrabande, og som undgik at blive sænket. De to 

dampere med ulovlig last var den svenske S/S 

”Verdandi” og den norske S/S ”Granit”. De blev 

sænket i henholdsvis Skagerrak og Kattegat, efter 

at besætningerne var evakueret ombord på 

”Meteor”.  

Begge besætninger blev uskadt overført til 

neutrale fartøjer ved Drogden i Øresund. Dertil 

blev et svensk dampskib, ”Thorsten”, på 1634 brt. 

taget med som prise til Tyskland. Turen afslut-

tedes i Kiel den 17. juni.

 

 

Hele besætningen blev fotograferet i Kiel. Kaptajnløjtnant Knorr ses i midten af anden nederste række.  Den 

faste besætning var på 110 mand, og grunden til, at der er flere på billedet er, at reserver og 

hjælpemandskab er med i opstillingen. 



 

 Et tysk kort, som viser ”Meteors” rute fra Wilhelmshaven til Hvidehavet og hjem til Kiel over Kattegat og 

Øresund. 



Det andet togt 

Den 6. august sejlede ”Meteor” ud på sit andet 

og sidste togt under dække af et russisk flag. 

Ligesom sidste gang var den primære opgave at 

udlægge miner. Denne gang skulle der udlægges 

374 miner i sejlruterne, som benyttedes af de 

britiske krigsskibe i Moray Firth ved den skotske 

østkyst. Til at finde ud af, hvor der var fri bane, fik 

”Meteor” assistance af ubåden U17 og luftskibe, 

som jævnligt signalerede til ”Meteor” om, hvor 

de britiske skibe befandt sig.  

Natten mellem den 7. og 8. august udlagde 

”Meteor” alle miner i fire minefelter langt inde i 

bugten. Det lykkedes ”Meteor” at slippe ind 

igennem to ud af tre britiske bevogtningslinjer i 

farvandet.  

I august, september og oktober blev ikke mindre 

end fem skibe med en samlet tonnage på 7.662 

brt. minesprængt af minerne fra ”Meteor”. 

Desuden blev et skib på 15.044 brt. svært 

beskadiget af de udlagte miner. 

 

 

Det tyske kort over det andet togt til bugten ved Skotland og mødet med hjælpekrydseren ”The Ramsey”. 

  



På vej væk fra området og efter, at alle miner var 

udlagt, blev ”Meteor” stoppet af den britiske 

hjælpekrydser ”The Ramsey”, som var et af 

bevogtningsskibene. Da ”Meteor” stoppede op, 

blev der sendt en mindre båd fra The Ramsey 

over for at undersøge ”Meteor”.  

Da hejste kommandanten på ”Meteor” det tyske 

krigsflag og åbnede ild med alle kanoner og 

maskinkanoner. Herved blev den øverstbefalende 

og de øvrige officerer, der var på broen på ”The 

Ramsey”, dræbt øjeblikkeligt. Samtidig med blev 

der affyret en torpedo fra ”Meteor”, som ramte 

ved besætningens kvarter. Det var årsagen til, at 

så mange liv gik tabt, da hovedparten af 

besætningen på ”The Ramsey” var under dæk.  

Fra ”The Ramsey” nåede man slet ikke at besvare 

ilden, og skibet gik ned på mindre end fire 

minutter, hvor den tog 65 mand med sig i dybet.  

Det lykkedes dels besætningen fra ”Meteor” og 

besætningen på den søsatte engelske båd at 

redde 44 mand af den britiske besætning, som 

alle blev taget ombord på ”Meteor”. 

 

Hjælpekrydseren ”The Ramsey” rammes af torpedoen samtidig med, at det britiske prisemandskab er på vej 

i en af bådene mod ”Meteor”. 

I rapporten fra en af de reddede britiske marinere 

står der:  

”Så snart vi kom om bord på det tyske skib, 

mønstrede den tyske øverstbefalende os på 

dækket. Her fik vi ordre til at gå nedenunder for 

at få tørt tøj og forplejning. Efterfølgende blev vi 

igen kaldt op på dæk, hvor den tyske kaptajn 

meddelte os, at han var meget ked af at se os i 

denne situation, og at vi havde mistet så mange 

tapre mænd, men det var desværre hans pligt at 

sænke britiske fartøjer, så længe deres lande var i 

krig med hinanden. 

Han meddelte også, at han havde hørt, at britiske 

officerer i omvendte situationer havde opført sig 

meget korrekt og venligt over for tyske 

krigsfanger. Han spurgte derfor, om der var 

noget, vi manglede, og om vi eventuelt ønskede 

en gudstjeneste på dækket til minde om vore 

tabte kammerater. Det takkede vi ja til, og da 

man havde de nødvendige remedier om bord, 



blev det straks sat i værk. Vi fik blandt andet en 

talerstol, stillet til rådighed som blev dækket med 

Union Jack. Gudstjenesten blev afholdt med alle 

englændere.  Den tyske øverstbefalende og de 

tyske officerer, som havde frivagt, deltog også i 

gudstjenesten. 

Vi blev behandlet meget fint. Om det var, fordi 

der var en højere æreskodeks blandt de 

oprindelige officerer i den tyske flåde, eller om vi 

havde været meget heldige med denne tyske 

kommandant, ved jeg ikke. Men vi blev behandlet 

rigtig godt, vi fik god forplejning, cigarer og 

cigaretter. Ekstra privilegier blev også ydet til alle 

officerer. Der var begrænsede 

mandskabsfaciliteter under dækket, så vi blev 

anbragt i skibets lastrum, hvor hver mand fik en 

madras og et tæppe. Her blev vi til kl. 3 om 

eftermiddagen, hvor vi blev bragt op på dækket 

for at røre os og få frisk luft, hvorefter vi igen blev 

sendt ned i lasten, hvor vi selv kunne lave the og 

klargøre os til natten. Alt var stille indtil først på 

aftenen, hvor vi hørte skibets kanoner blive 

affyret. Vi fandt senere ud af, at det var 

forårsaget af opbringningen af en dansk 

skonnert”. 

Forfølgelsen 

Omtrent kl. 19 stoppede ”Meteor” den danske 3-

mastede skonnert ”Jason” af Svendborg for at 

undersøge dennes last. Det viste sig, at lasten var 

træ, som var på vej fra Sverige til England. Derfor 

blev den danske besætning overført til ”Meteor”, 

hvorefter sejlskibet og dets last blev sat i brand. 

Kort efter sænkningen af ”The Ramsey” og 

minesprængningen af den ca. 2000 tons store 

britiske damper ”Benarthur”, blev englænderne 

klar, over hvad der var sket, hvorefter de sendte 

en flådestyrke ud for at finde og tilintetgøre 

”Meteor”.  

Ombord på ”Meteor” var man uvidende om det, 

indtil de fik radiosignaler fra en af deres egne 

ubåde om, at en større flådestyrke var efter dem. 

Kaptajn Knorr satte derfor kursen mod Horns Rev 

for at undslippe de britiske enheder. Han fik flere 

radiosignaler, som gav ham de britiske styrkers 

kurs og fart, hvorefter han blev klar over, at det 

var umuligt at undslippe forfølgerne. 

Han stoppede derfor et svensk fiskerfartøj, SD450 

Clara af Strømstad, hvortil han overførte hele sin 

egen besætning på 110 mand samt de 44 engel-

ske krigsfanger og de 7 danskere fra skonnerten 

”Jason”, i alt 161 mand.  

Da alle var i bådene og overført på det svenske 

fiskerfartøj, klargjorde Kaptajn Knorr sammen 

med to af sine officerer en stor sprængladning, 

som skulle sænke ”Meteor”, inden englænderne 

nåede frem. 

Lunten blev antændt, og de tre mand forlod 

”Meteor”, som sprang i luften samtidig med, at 

de fem engelske krigsskibe nåede frem. 

Det gav lidt forvirring, og problemet for 

englænderne var nu, at der ikke mere var et tysk 

skib, og bedre blev det ikke af, at man hurtigt 

fandt ud af, at såvel de tyske marinere som de 

britiske krigsfanger var blandet mellem hinanden 

ombord på et neutralt fartøj, som de britiske 

styrker jo ikke bare kunne sænke. De engelske 

krigsfanger gjorde selvfølgelig opmærksom på sig 

selv over for deres egne styrker, men de kunne 

ikke bare overføres. 

kaptajn Knorr påberåbte sig, at de var på et 

neutralt fartøj, som ikke måtte beskydes, men at 

han var villig til at give tilladelse til, at alle de 

engelske krigsfanger blev overført til et norsk 

fiskefartøj, som var i nærheden. De kunne så på 

denne måde forenes med egne styrker, hvorimod 

tyskerne sammen med de danske søfolk og 

svenske fiskere frit skulle kunne sejle mod Horns 

Rev fyrskib og List. 

Efter nogen betænkningstid gik den engelske 

øverstbefalende med til det. De engelske 

krigsfanger blev derefter overført til det norske 

fiskerfartøj, hvorefter de blev hentet af en båd fra 

det engelske krigsskib HMS ”Arethusa”. De havde 

da den oplevelse på kort tid at sejle under fire 

flag, nemlig fra tysk til svensk, fra svensk til norsk, 

og derfra videre til britisk. 



 

Hjælpekrydseren ”Meteor” synker efter sprængningen. Besætning og krigsfanger er overført til det svenske 

fiskerskib, og i det fjerne ses røgfanerne af de ankommende engelske krigsskibe. Bemærk kanonen på 

agterdækket, som også kan skelnes på sonaroptagelsen fra 2003. 

Da de britiske krigsfanger var tilbage blandt egne 

styrker, aflagde de rapport om den gode og fair 

behandling, som de havde fået af den tyske 

kommandant og besætning. Dette resulterede i, 

at de engelske flådestyrker som afslutning 

defilerede forbi det svenske fartøj med kaptajn 

Knorr og hans besætning, hvor der fra britisk side 

blev råbt tre gange hurra for den tyske 

kommandant, hvorefter de satte kursen mod 

England. 

  
 
På billedet til venstre bliver de engelske krigsfanger overført til egne enheder fra det norske fiskefartøj, og 
på billedet til højre overføres den tyske besætning fra det svenske fiskefartøj til en tysk ubåd ved List. 



Kaptajn Knorr beordrede det svenske fiskefartøj 

til at sejle forbi Horns Rev til List. Da de passerede 

Horns Rev fyrskib, blev de 7 danskere fra 

skonnerten ”Jason” overført til fyrskibet, hvorfra 

de blev hentet af det danske statsfartøj 

”Absalon”, som transporterede dem videre til 

Esbjerg. 

Da det svenske fiskerfartøj nåede til farvandet ud 

for Lister Dyb, blev hele den tyske besætning 

overført til en tysk ubåd, hvorefter det svenske 

fiskefartøj blev frigivet med tak. 

Et af problemerne i tiden ombord på 

fiskerfartøjet var, at der ikke var proviant nok til 

så mange mennesker, så maden bestod af 

makreller, som skibet havde fanget umiddelbart 

før beslaglæggelsen. Dette gav efterfølgende 

inspiration til en lille bog med titlen: ”Minen, 

Männer und Makrelen”. 

 

Søkortet, hvor ”Meteor” er afmærket sammen med flere spændende skibsvrag. 

Wolfram von Knorr 

 

 

Hvem var denne kaptajnløjtnant Wolfram von 

Knorr, som kunne føre søkrig med så store 

resultater uden selv at miste en eneste mand og 

samtidig begrænse antallet af omkomne på 

fjendens side? 

Han blev født i 1880 og var ud af en slægt af 

søofficerer. Som 17-årig kom han ind i den tyske 

marine. Efter officersuddannelsen blev han 

marineattaché ved ambassaden i Tokyo og 

samtidig etapeofficer i Japan indtil 

krigsudbruddet. Derefter var han etapeofficer i 

San Francisco i 1914 og stillet til rådighed for 



marineattachéen i Washington indtil marts 1915. 

Fra den 6. maj 1915 var han kommandant på 

hjælpekrydseren ”Meteor”. 

I tiden som marineattaché i Tokyo skrev han et 

stort trebindsværk om den japansk-russiske 

søkrig 1904/1905. 

Fra september 1915 og indtil juli 1917 var han 

kommandant på krydseren ”Breslau”, hvor han 

var meget afholdt af besætningen. Krydseren 

”Breslau” forliste ved en minesprængning ved 

øen Imbros i Middelhavet den 20. januar 1918, 

hvor 330 mand af besætningen omkom, og hvor 

kun 133 mand blev reddet. En overlevende 

sergent skriver efterfølgende et meget gribende 

brev til kaptajn Knorr om de sidste minutter af de 

fleste besætningsmedlemmers liv ved dette forlis. 

I august 1917 blev han indkaldt til arbejde i 

marineadmiralstaben som fregattenkapitän, hvor 

han var chef for en afdeling, indtil krigen sluttede. 

Han aftrådte den 2. oktober 1919 fra marinen, og 

blev senere bosiddende i Tokyo, hvor han var 

korrespondent og agent for tyske firmaer.  

Han døde i 1940 i Tyskland, hvor han efterlod sig 

hustruen Julia Wedekind, som han havde fået en 

søn med, nemlig Wolf von Knorr, som døde 

allerede som 21-årig i 1928. Derfor findes der 

ingen efterkommere i dag. 

  
 
Dykkerskibet ”Honte” ses på billedet til venstre og til højre et billede af Bent Eliassen, Gert Normann og 
Tonni Andersen i styrehuset, hvor lodskuddet af vraget studeres. 
 

Foreløbigt efterspil 

I 1997 var vi med dykkerskibet Honte ude for at 

eftersøge den britiske ubåd ”K1” i Nordsøen. Det 

første vrag, vi dykkerundersøgte, var et skib, som 

fiskerne på søkortet havde afmærket som et 

krigsskib. Den første og eneste dykker, som 

nåede ned til vraget, var Bendt Eliassen, som 

kunne oplyse, at han var på et højt stykke vrag, 

som bestod af en stævn med en kanon. Vraget 

blev ikke identificeret, men det kunne måske 

passe med den tyske torpedobåd ”V4” eller den 

tyske hjælpekrydser ”Meteor”, som begge blev 

sænket i området under den første verdenskrig. 

På grund af den dårlige sigtbarhed blev der ikke 

gjort yderligere, men i stedet sejlede vi videre ud 

til det næste vrag. 

I 2003 var vi på eftersøgning efter 

havundersøgelsesskibet ”Dana”, hvor vi kom over 

det samme vrag med en Side Scan Sonar, som 

kunne give et groft billede af vraget. Ud fra det 

kunne vi med det samme se, at vraget var for 

stort til at være torpedobåden ”V4”, men at 

størrelsen passede med ”Meteor”. Ydermere 

kunne man på sonarbilledet se, at begge stævne 

endnu stod op, hvorimod resten af skibet var 

faldet sammen. Dertil kan man på den høje del til 

højre i scanningsbilledet lige ane den store 15 cm 

kanon. 



 

Sonaroptagelsen, hvor kanonen kan ses nederst i det mørke til venstre i billedet. Forstavnen er den høje 

mørke skygge man kan se til venstre i billedet, og agterstavnen med kanonen er det mørke til højre i 

billedet. Det øvrige skibsvrag er meget sammenfaldet, og man kan lige ane en dampkedel midtskibs. 

 

På et af de næste togter med dykkerskibet ”Cable One” vil vi gøre lidt mere ud af vraget af ”Meteor. 

Vi vil gerne have en bedre dokumentation af vraget og undervandsbilleder af samme, og endelig kan det 

måske blive et projekt i Strandingsmuseets regi, hvor udvalgte genstande fra vraget kan udstilles på 

museet. 

 

Gert Normann 

Maj 2010. 

 


