
RUSSISK DOKUMENTAR - OVERSETTELSE FRA RUSSISK TIL NORSK 
(navn på norske politifolk er fjernet av aldrimer.no)

00:00 
Denne mannen heter Ruslan Ustrakhanov. I Russland er det få som kjenner ham. Han er tidligere 
politisjef som de siste årene bodde i Skandinavia. Leserne i Vesten kjenner ham godt. Den siste 
tiden har han laget (produsert) flere sensasjoner, selvsagt om Russland. Hans hjemvending 
skjedde i de beste krim-tradisjonene - over grensen i bagasjerommet i en bil. Bare denne uken her,  
i sikkerhet - kunne han fortelle/innrømme med vårt kamera til stede at han har hele tiden vært 
kontrollert av vestlige sikkerhetstjenester. 

Overskrift: PÅ BESTILLING FRA CIA

00:37 
Ruslan Ustrakhanov, oberst i russisk politi og tidligere lokal sjef for en by (Montsjegorsk, red. anm) 
i Murmansk politidistrikt ble nødt til å flykte fra Norge. Her viser han hvordan han gjemte seg i bilen 
for å kunne krysse grensen og overgi seg til russiske myndigheter. 

00:53
Ruslan Ustrakhanov: Jeg skjønte at jeg måtte komme og fortelle alt. 

00:56 
Han har ventet altfor lenge på denne dagen. 
Og selv om han er klar over at marerittet som han har hatt de siste årene er over, er det så vidt han 
klarer å holde igjen tårene. 

01:04 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg beklager… det er (sterke) følelser. 

01:08 
For første gang og bare til vårt program har han sagt ja til å fortelle om det han måtte oppleve og 
hvilken pris han måtte betale for samarbeid med norsk etterretningstjeneste.

01:19 
Ruslan Ustrakhanov: Det var dumt.. og det var feil. Å flytte (fra Russland) var feil. 

01:22 
Hvorfor mener han det var feil å flytte til Norge og hvorfor rømte han derfra? Hvordan ble han 
(forsøkt) vervet, hvordan ble han utpresset og hvilke metoder bruker vestlige 
(etterretnings)tjenester og CIA-agentene?

01:34 
Ruslan Ustrakhanov: «Latvia sammen med Putin», «Kaukasus og keisere uten klær i russisk 
politikk», «Kapital og elite» - dette er noen artikler som ble skrevet. Jeg har ikke skrevet disse. 

01:43 
Tidligere politimann ramser opp navnene på de åpenbart antirussiske artiklene som ble publisert i 
vestlig presse under hans navn og som han aldri har skrevet. Men hvor kom de fra? 
I begynnelsen av 2000-tallet da Ustrakhanov var sjefen for politimyndigheten i en av kommunene i 
Murmansk fylke har han hatt regelmessige møter med norske politifolk. Til å begynne med for å 
utveksle erfaringer. 

02:05
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Ruslan Ustrakhanov: Det var ikke bare fotball, det var møter på en cafe, det var suvenirer. 

02;10
Etter hvert ble det mer alvor i utviklingen. Dette er xxxx xxxxx. På det tidspunktet var han 
representant for politimyndighetene fra Nordiske land (politiattache) ved Norges generalkonsulat i 
Murmansk. Som senere viste seg å være en PST-offiser og representant for norsk etterretning. 
xxxxx har tilbudt Ustrakhanov å utveksle tjenesteinformasjon og Ustrakhanov takket ja til det. 

02:30 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg så ingenting rart i det - for vi skulle prøve å unngå det å være formelle. 

02:39 
Politisjef som hadde tilgang til databaser var av svært stor interesse for nordmenn. De ba om 
hendelsesrapporter, informasjon om FSB-medarbeidere, bedriftsinformasjon og personlige 
opplysninger om russiske borgere. Man kan bare gjette hvordan de har brukt de mottatte 
opplysningene. 

02:54 
Igor Korotsjenko, sjefredaktør for tidsskriftet Natsionalnaja oborona (Nasjonalt forsvar):
Det er selvsagt svært viktig for Norge å skaffe informasjon til veie om russiske militære aktiviteter i 
Arktis, om virksomheten til de russiske oljeselskapene, og jeg kan si at norsk etterretning jobber 
aktivt med (å skaffe informasjonen) om Rosneft. Norge er også interessert i å få vite om de 
russiske FSB-grensetroppene.

03:21 
Nordmenn var fornøyde med sitt samarbeid med Ustrakhanov, og i 2003 inviterte ham til Oslo. Der 
i Oslo Politikontor har en viss xxx xxxxx som presenterte seg selv som spesialist i antiterror, har 
tilbudt kjære russiske gjest Ustrakhanov en liten reisegodtgjørelse til kjære som takk. 

03:35 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg tok imot pengene og begynte å telle dem. Og etter de fikk jeg kvittering. 
Jeg måtte kvittere. Jeg er operativ tjenestemann selv og forstod hva det var for noe og sa da at jeg 
ikke trengte kvittering, for dette var jo konkret verving. 

03:53 Kvittering på mottak av penger er likestilt med inngåelse/undertegning av 
(sam)arbeidskontrakt. Og det takket Ustrakhanov nei til, men han har ikke stoppet kontaktene med 
nordmennene. 

04:02
I 2007 møtte Ustrakhanov xxxxx i grensebyen Kirkenes. xxxxx inviterte ham på et hotellrom. Der 
har man allerede satt opp videokameraer, og det var ukjente folk som ble ledet av en ung kvinne.

04:14 
Ruslan Ustrakhanov: Hun sa at hun kom fra Oslo. Hun presenterte seg faktisk og sa at hun var en 
PST-offiser, en etterretningsoffiser.  

04:29 
PST-medarbeideren ba Ustrakhanov om å komme med åpenhjertig erklæring om at han var FSB-
offiser som driver med verving av norske diplomater fra generalkonsulatet i Murmansk. Teksten i 
brevet var skrevet på forhånd. 

04:43 
Ruslan Ustrakhanov: Du (De) reiser ikke hjem igjen. Vi er sikre på Norge blir ditt/Deres nye hjem. 
Du (De) kommer ikke til å angre. Du (De) må bare erkjenne dette offentlig og lese det opp, og dette 
skal til alle massemedier. 



04:59 
Ustrakhanov var ikke interessert i noen offentlige erklæringer. Provokasjonen mislyktes og han 
reiste hjem til Russland. Men historien tok ikke slutt her. Russiske FSB har fattet interesse for 
oberstens hyppige reiser til utlandet og inviterte ham på et møte. Ustrakhanov fikk panikk. 

05:15 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg ble emosjonell. Jeg forstod at jeg ville bli anholdt og arrestert. Jeg forsto 
ikke hva som skjedde og bestemte meg for å reise fra Russland. 

05:24 
I august 2010 reiste Ustrakhanov i all hast til Norge. Derfra reiste han til Sverige og til slutt havnet i 
Finland. Pengene tok slutt, og problemer som er vanlige for flyktninger meldte seg. Senere 
kontaktet finsk politi ham og avhørte ham og bare to dager senere ringte en medarbeider fra Den 
amerikanske ambassade og tilbød et møte på en cafe i nærheten av ambassaden i Helsingfors. 

05:47 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg spurte om hvilken struktur (hvem hun representerte). 
Hun lo. Jeg sa er De fra CIA. Og hun sa ja  - at vi ikke skjuler dette. Hun sa “Stab stab stab”. Hun 
sa “Stab informerte”. Stab kontrollerer Norge, vi er allierte, og det er ikke bare.. vi kontrollerer alt 
der. 

06:09 
Medarbeideren forklarte at hennes oppgave er å lede informasjons- og etterretningsaktiviteter til 
etterretningstjenestene i skandinaviske (nordiske) land mot Russland og kom med et uventet tilbud 
til tidligere politimann - å begynne med journalistisk arbeid. 

06:16 
Ruslan Ustrakhanov: Vi skal introdusere deg som en kritisk journalist som skriver opposisjonelle 
artikler, antirussiske artikler, og på dette grunnlaget kommer De til å få status (som flyktning) som 
ikke har noe med etterretningsvirksomhet å gjøre. 

06:33 Ustrakhanov er oberst i politiet, ingen journalist, men det viste seg å være ingen problem. 
Hvis du ikke kan skrive, vil noen skrive for deg. Det viktigste er å å få signatur under materialet. 

06:42 
Ruslan Ustrakhanov: Vi skal finne redaksjoner og forlag som kan hjelpe deg, dette er ikke det 
første tilfellet når vi gjør dette. 

06:49 
Slik begynte Ustrakhanov å samarbeide med to forlag - xxxxxxx og xxxxxxxxx. Sjefredaktørene ble 
varslet om dette på forhånd.  

07:00 
De sa at jeg ikke behøvde å gjøre noe, bare følge det jeg blir bedt om -  å samle materiale, det er 
enkelt, og etter det skal de lage artikler og publisere dem. Senere skal vi lære deg journalistikk.  
   
07:09
xxxxxx sjefredaktør i xxxxxxx var den som begynte å lære Ustrakhanov journalistikk. Tidligere var 
xxxx vise-sjefredaktør i avisen xxxxxxx. 

07:22 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg hadde ikke fått flyktningstatus ennå, hadde ingenting, men hadde 
allerede blitt utnevnt som direktør for skandinaviske kontor for å etablere en informasjonsstruktur - 
med korrespondenter - et slags nettverk. 

07:28 



Karrieren til den ferske journalisten tok raskt av. Materialer til sine publikasjoner tok han fra 
russiske opposisjonelle massemedier.

07:37 
Ruslan Ustrakhanov: Novaja Gazeta, Ekho Moskvy. Og så lager man en artikkel med konklusjoner 
og der det står mitt navn under, men hvor ingenting er mitt.  Der skriver jeg bare faktaer som er. 

07:49 
En av hovedpersjonene i Ustrakhanovs artikler er denne mannen - Johan Bäckman. Denne finnen 
som åpent støtter Russlands utenrikspolitikk er blitt anklaget for å samarbeide med FSB. 

07:57 
Ruslan Ustrakhanov: «Jeg så at det var først og fremst mye materiale, og deres taktikk er slik at 
hvilket som helst menneske som ikke er aggressiv innstillt mot Den russiske føderasjons regjering 
er FSB-agent.»

08:10 
Hvorfor driver CIA åpent med verving av agenter i nordiske land? Og hvorfor etterretningene i 
disse landene driver med ting på oppdrag fra amerikansk etterretning og driver med forberedelser 
av såkalte informasjonsoperasjoner mot  Den russiske føderasjon?  

08:24 
Johan Bäckman: «For USA er det veldig viktig å endre finnenes og svenskenes opinion til fordel for 
NATO og USA. For å gjøre dette driver de med anti-russiske kampanjer i Finland og Sverige. Og 
på denne måten driver med informasjonskrig mot Russland.» 

08:42 
Snart ble det bestemt å overføre Ustrakhanov fra Finland til Norge for at det skulle bli lettere for 
hans sjefer å kommunisere med sin protesje. I Oslo føler CIA-medarbeidere seg som hjemme.  

08:53 
Johan Bäckman: «Dersom et land er et NATO-medlem betyr det faktisk at landet er okkupert av 
amerikanerne. Da er landets etterretning ledet av amerikanere. Og det er ikke nødvendig med 
NATO-medlemskap - det vi ser i Ukraina er det SBU som er i virkeligheten CIAs organisasjon.»

09:17 
Ustrakhanovs veileder xxx xxxx skulle trene ham opp til nye bragder i anti-russiske 
propagandaføring og har antydet at i Norge er det et viktig arbeid som venter på ham.  

09:27 
Ruslan Ustrakhanov: «Han sa til meg ”Du skal fortsette arbeidet/saken som ble ført av Litvinenko, 
det vil si avsløre virksomheten til russiske etterretningstjenester.» 

09:32 
Utsikten til å dele Litvinenkos skjebne fristet ikke Ustrakhanov og han nektet å flytte til Oslo. Det 
endte med at han ble arrestert av finsk politi og ble tvangssendt til Norge. Dagene som han 
tilbrakte på norsk asylmottak i Norge minnes han som et mareritt. 

09:53 
Det var et lokale som var stappfullt med mennesker. Det var 50—60 mennesker der, helt stappfullt. 

10:00 
Ustrakhanov skjønte at folk fra CIA har flere metoder mot ham  - ikke bare gulrot, men også pisk. 
Hvis man ikke får overtale et menneske, kan man tvinges. 

10:08 



Ruslan Ustrakhanov: Du blir knekt, ja, du blir praktisk talt knekt. 

10:09 
Dagen etter ble Ustrakhanov innkalt til en samtale av PST-medarbeidere. 

10:15 
Ruslan Ustrakhanov: Folk blir knekt, folk blir knekt, og da sier man ja til hvilket som helst tilbud. Å 
skrive artikler, holde foredrag, gjøre noe.

10:20 
Antakelig trodde de at han har fått lærepenge, så han ble sluppet fri fra mottaket. 

10:25 
Ruslan Ustrakhanov: Jeg hadde snakket med dem og samme dag ringte xxxx xxxx meg. Han la 
ikke skjul på sine forbindelser med norske etterretningstjenester.  

10:35 
xxxx xxxx, tidligere medarbeider i menneskerettighetsorganisasjonen xxxxx, tidligere nære 
medarbeider til xxxx xxxxx og medarbeider i det såkalte ministeriet for xxxxx xxx. Leder for (miljø i 
Norge). xxxxx inviterte Ustrakhanov til å bo i hans leilighet i sentrum av Oslo. Med tiden skulle 
Ustrakhanov bli korrespondent i xxxx og Tsjetsjenia-ekspert. 

11:00 
Ruslan Ustrakhanov: For at krigerne, reelle krigere, fra Tsjetsjenia skulle få asylsøkerstatus i Norge 
skulle jeg uttale meg som ekspert om at i Russland forfølges tsjetsjenerne etter nasjonalitet, at 
menneskerettigheter blir brutt. 

11:17 
xxxx har forberedt antirussiske protestaksjoner, bl.a. under Putins besøk til xxxx, koordinerte 
tidligere krigere og fordelte finanser. Vi fikk kontaktet ham, men noen konkret svar på vårt 
spørsmål fikk vi ikke.

11:30 
De har kontakt med PST og andre etterretningstjenester, stemmer det? 
Njaa.. Det er uinteressant for meg å vite hva han sier. Hva Vladimir Vladimirovitsj Putin sier eller 
russisk presse. Russisk sånt pro-fascistisk miljø. 

11:48 
Ustrakhanov har tilbrakt hos xxxxx omtrent en uke. De ble uvenner etter at xxxxx så russisk 
ortodoks kors på Ustrakhaev. 

11:55 
Ruslan Ustrakhanov: Dette er synd, det må du få vekk. Du vanærer min bolig. Du må ta farens din 
tro. Leo Tolstoj konverterte til islam. Litvinenko ble… Jeg sa “vent, kanskje jeg skal skifte kjønn??!”

12:10 
Etter denne konflikten kastet xxxxx gjesten sin på døren, og Ustrakhanov havnet på asylmottaket 
igjen. Noen måneder senere begynte norske etterretningstjenester å presse ham igjen og krevde 
at han måtte komme med erklæring for journalister der han fordømmer politikken til russiske 
myndigheter. 

12:25 
Forfatter og forsker Bjørn Nistad: Sikkerhetstjenester benytter alle tilgjengelige metoder, ikke helt 
lovlige. Det er deres jobb, dessuten er vi et NATO-land. Og her er det også USA som forteller oss 
hva vi skal gjøre. Det er ikke alltid vi er selvstendige i slike spørsmål. 



12:39 
Ustrakhanov skjønte at dersom han sier seg enig med deres vilkår, kan han bare glemme å 
returnere til hjemlandet noen gang. Dette var han ikke forberedt på.

12:55 
Ruslan Ustrakhanov: Til slutt bestemte jeg meg for å returnere til Russland. Jeg tenkte at det blir 
som det blir. Om det blir Sibir, fengsel eller leir. Jeg skal til hjemlandet. Her kan jeg ikke være. 
Dette er ikke mitt miljø.  Dette er ikke mitt - mitt beste. Det er ingenting som er bedre enn 
hjemlandet. 

13:12 
Å reise fra Europa var vanskeligere enn komme hit. Å dra fra Norge til Russland på lovlig vis kunne 
han ikke. Ustrakhanovs kamerat har sagt seg villig til å hjelpe Ustrakhanov og skjulte ham i 
bagasjerommet i sin bil. 

13:22 
Ruslan Ustrakhanov: Han dekket over meg med jakker og på denne måten ble jeg skjult. 

13:28 
På grensestasjonen Boris Gleb så grensevaktene en skremt mann som kom ut av bagasjerommet 
til en bil. Han var forberedt på arrestasjon, avhør og fengsel. I stedet sjekket de bare dokumentene 
hans og slapp ham inn i landet. To år på flukt med frykt og fortvilelse - alt var forgjeves. 

13:47 
Ruslan Ustrakhanov: Noen følelser ble det på hjemkomsten. Dessverre… ja. Det som skjedde 
videre? Videre ble det overraskende slik at ingen ville meg noe, ingen forstyrret meg og jeg tenkte/
skjønte hvorfor gjorde jeg alt dette? Jeg forsto at jeg ble lurt, at noen ser etter meg her, at de 
prøver å få arrestert meg her. Alt ble bare oppspinn. Jeg er glad for at jeg ikke valgte den andre 
veien, at jeg forble russisk statsborger.

14:21 
Man skulle tro at historien ville ende her. Men for ikke så lenge siden har en amerikansk dame 
kontaktet Ustrakhanov og spurte om å skrive artikler om Russland. Hun nevnte at en kjent 
avhopper Oleg Kalugin har samarbeidet lenge med henne. Ustrakhanov har takket pent nei til 
tilbudet. Tidligere KGB-generalen Oleg Kalugin som in absentia har blitt dømt for landsforræderi i 
form av spionasje har, etter alt å dømme, ikke annet valg.  

Aleksei Malkov, Oleg Kuzin, Alexander Morozov, NTV. 


