
Den hemmelige 
lasten på U-864:

2 tonn uran til 
Japans 

atomprogram
1
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Andre verdenskrig i 1943:

* Krigen gikk dårlig for Tyskland, som hadde behov for at Japan 
kom på offensiven: Operasjon Cæsar.
* Forsøk på å styrke japansk krigsinnsats med utstyr, tegninger og 
teknisk ekspertise. Fra jagerfly til ubåter.
* Konvoier ble skutt ned, så ubåter ble eneste løsning. 
* Japan prøvde å utvikle atomvåpen, men manglet uran. Tyskland 
kontrollerte store forekomster i Tsjekkia.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ww2_allied_axis_1943_jul.png
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Noe forskning på det japanske atomprogrammet
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Kiel

HortenKr.sand
Farsund

Bergen

Til Japan
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IXD2-ubåt som U-864
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U-864:
Ubåt av typen IXD2

1600 tonn på overflaten
1800 tonn neddykket

Påbegynt 15. oktober 1942 
ved verft i Bremen.

Operativ fra 9. desember 
1943. Treningsoppdrag.
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U-864 (Wolfram)

VENSTRE:
Krigsdagbok for U-864

UNDER
Korvettenkapitän
Ralf-Reimar Wolfram

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ralf-Reimar_Wolfram.jpg
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Utdrag fra krigsdagboken
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“Japanske militære prøvde å bygge en atombombe under andre verdenskrig og 
Adolf Hitler gikk med på å sende hjelp, men allierte skip senket den tyske ubåten 
som fraktet uran til Japan”

     Toranosuke Kawashima, pensjonert oberst som ledet atomprogrammet
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Britisk etterretning 
hadde knekket 
tyskernes kode og 
fulgte med på 
blokadebrytere, 
særlig U-864.

Beskjeden fra Berlin 
til Tokyo handler om 
Operasjon Cæsar.

U-871 ble for øvrig 
senket 26. september 
1944, nordvest for 
Azorene, i posisjon 
43.18N, 36.28W, av et 
britisk B-17 Fortress 
aircraft (Sqdn 220/P).

NMF har fått tilgang til 
nylig frigitte dokumenter 
fra ULTRA-arkivene via 
National Archives and 
Records Administration
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24. november 
1944:

Forberedelser 
mellom Japan 

og Tyskland
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30. november 
1944:

U-864 blir 
lastet opp
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5. desember 1944:
U-864 forlater Kiel
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Britisk etterretning 
følger ubåtens ferd
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Britisk etterretning 
følger ubåtens ferd

9. desember 1944 
ankommer U-864 
Horten
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Dokumentet 
bekrefter at U-864 
var tenkt som først 
av flere 
forsendelser.

27. desember 1944 
forlater U-864 
Horten.

Klingensberg =
Rolf von 
Chlingensperg
(Lt. Luftwaffe)

Schomers =
Riclef Schomerus
(Lt. Luftwaffe)

Kilde for mannskap: 
www.ubootwaffe.net
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28. desember 1944 
ankommer U-864 
Kristiansand
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30. desember 
1944:

Utenfor Farsund 
støter U-864 
borti bunnen og 
må til havn for 
reparasjoner. 
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1. januar 1945 
seiler U-864 
videre fra 
Farsund
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5. januar 1945 kommer U-864 til 
Bergen og ubåtbunkeren 
“Bruno”

Kaptein Wolfram skriver seg inn 
i gjesteboken og forklarer at 
oppholdet i Bergen egentlig ikke 
var del av planen
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Allierte flyangrep 
skader “Bruno” og 
U-864, slik at 
avreisen blir 
forsinket.

18. januar 1945 var 
forventet avreise 
fra Bergen i 
begynnelsen av 
februar.

Etter mislykket 
bombing la britene 
en felle ved 
Hellisøy
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6. februar 1945 
er U-864 fortsatt 
i Bergen.

Dagen etter 
forlater ubåten 
Bergen med 
kurs for Japan.
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U-864 får 
problemer med 
motoren og skal 
bli eskortert 
tilbake til 
Bergen.

Eskorten venter 
ved Hellisøy.

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hellisoyfyr.jpg


24

9. februar 1945 
blir U-864 senket 
av HMS Venturer

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HMS_Venturer_(P68)_(IWM_FL_004031).jpg
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Tyskerne får 
ikke kontakt 
med U-864
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Tyskerne får 
ikke kontakt 
med U-864
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Tyskerne får 
ikke kontakt 
med U-864
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Tyskerne får 
ikke kontakt 
med U-864, og 
vet ikke at 
ubåten er senket
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Miljøvernforbundet 
mener uranlasten 
gikk med U-864.

Lasten ombord på 
U-864 er 
forsendelsen, 
deretter ble to 
ubåter sendt for å 
erstatte det som 
gikk tapt ved 
senkingen.
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U-864 (Wolfram) 
= CAESAR
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Tyskerne antar 
at U-864 er tapt.

Dermed vil bare 
to av tre ubåter 
gå til Japan:
U-234 og U-876
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U-234 fraktet uranoksid og 
forlot Kiel 25. mars som 
forventet, nådde Horten 27. 
mars og Kristiansand 15. 
april. Deretter ble kursen 
satt mot Japan, men 
Tysklands kapitulasjon 
gjorde at U-234 endret rute 
og gikk til Portsmouth, 
New Hampshire, USA for 
overgivelse av mannskap, 
ubåt – og 560 kg uranoksid 
– 16. mai 1945.

U-876 ble skadet under angrep 9. april 
1945 og forlot aldri tysk farvann. 

U-234 blir eskortert til 
havn i mai 1945.

Lossing av U-234
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Nordmenn 
varslet om at 
U-864 hadde 
Japan som 
mål.



34

De andre 
fartøyene 
dupliserte 
lasten som 
gikk tapt med 
U-864

Vi tror det er 
snakk om to 
tonn 
uranoksid 
fordi én ubåt 
blir omtalt og 
fordi U-864 = 
CAESAR i 
OPERASJON 
CAESAR
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1. mai 1945:
Tyskerne gir 
beskjed til 
Japan om at 
U-864 er tapt.
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1982: United Press International: Kawashima avslører at Hitler sendte uran til 
Japan atomprogram, samt at ubåten som fraktet uranet ble senket på veien. 
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“Japanske militære prøvde å bygge en atombombe under andre verdenskrig og 
Adolf Hitler gikk med på å sende hjelp, men allierte skip senket den tyske ubåten 
som fraktet uran til Japan”

     Toranosuke Kawashima, pensjonert oberst som ledet atomprogrammet
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Stortinget: 
Møte onsdag den 11. februar 2004 kl. 10

Kystpartiets Steinar Bastesen stilte 
spørsmål om U-864, og daværende 
samferdselsminister Torild Skogsholm 
svarte på vegne av fiskeriministeren:

”Det er også foretatt prøver for å avklare 
mulig uranforurensning. Statens 
strålevern har målt verdier fra ti prøver 
på sjøbunnen. Ingen av 
sedimentprøvene inneholdt unormalt 
høye konsentrasjoner av uran, og 
prøvene tyder på at uranet i 
sedimentene er fra naturlige kilder.”

Likevel ble det gjennomført nye uran-
undersøkelser året etter…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Torild_Skogsholm.JPG
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Fedje: Lite radon (Strålevernet) og lite radioaktivt nedfall (Folkehelseinstituttet)



40

Kystverket undersøkte i 2005:

”During NCA’s investigation on 
the wreck of U-864 in 2005, 
radiation was measured but no 
trace of uranium oxide were 
found”

Det Norske Veritas 2008

DNV konkluderer derfor med at det 
ikke var uranoksid ombord.

… men myndighetene nektet 
også lenge for at det var 
kvikksølv der.



4123. oktober 2003

NB!                                                           NB!



424. desember 2003

NB!                                                                                NB!
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”Flertallet er kjent med boken «Hitlers 
dødelige testament» av Hans-Joachim 
Schilde som nylig er utgitt. Flertallet har 
merket seg opplysninger i boken om at 
norske myndigheter fra 1999 har vært 
informert om at U-864 inneholdt kvikksølv.
Flertallet har også merket seg 
spekulasjonene i boken om ytterligere 
farlig last, som foreløpig ikke er kjent. 
Flertallet mener dette i seg selv er 
opplysninger som taler for heving.”

Flertallet består av Fremskrittspartiet, 
Høyre og Kristelig Folkeparti,

Innstilling fra transport- og 
kommunikasjonskomiteen om 
håndtering av ubåten U-864
Innst. 275 S (2009–2010)
27. mai 2010

Komiteens merknader
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Norges Miljøvernforbund:

Hev U-864!
Myndighetene har i årevis skjult 
informasjon for folket i håp om å 
slippe unna kostnadene ved 
heving.

Først ble kvikksølv avvist helt til 
vi satt med kvikksølv i hendene.

Nå blir uranoksid avvist. Skal vi 
stole på myndighetene?

Tildekking er grovt uansvarlig når 
vi ikke vet hva vi dekker til!
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