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under mina år som forskningsanalytiker 
vid Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/
RL) i början av 1990-talet sticker en dag ut 
betydligt mer än alla övriga: den 19:e au-
gusti 1991.

När jag promenerade in i huvudbyggna-
den på Oettingenstrasse 67 alldeles intill 
Engelska parken i München på morgonen 
var det mer en känsla jag fick än någonting 
påtagligt och konkret som jag kunde iaktta. 
Men det var ovanligt mycket rörelse i kor-
ridorerna på första våningen och i källaren.

Det var på den bulgariska analyssektio-
nen i källaren som jag själv hade mitt kon-
tor fram till i början av 1992, och där var 
också tryckeriet beläget. Jag hann denna 
morgon bara vittja mitt postfack på min s k 

”budget”, d v s bunten med 200–300 sidor 
telegramnyheter och artiklar ur amerikansk 
och europeisk press, sätta mig ner vid mitt 
arbetsbord och läsa några minuter, innan 
jag blev avbruten.

Rada Nikolaeva, min närmaste medarbe-
tare och inofficiella mentor, slog plötsligt 
upp dörren och berättade att ett kuppförsök 
inletts i Moskva. Tre decennier senare kan 
jag inte vara alldeles säker, men jag förmo-
dar att den obligatoriska Camel-cigaretten 
pyrde i hennes vänstra hand. Rada, dotter 
till Stockholmsambassadör Nikolaj Nikolaev, 
som lämnat sin post istället för att efterkom-
ma folkdomstolens krav på att inställa sig i 

Sofia för att bli avrättad, arbetade på RFE/
RL sedan 1960-talet och talade utmärkt 
svenska vid sidan av franska, tyska, engel-
ska och spanska. Men på arbetsplatsen höll 
vi oss konsekvent till bulgariska, för att inte 
utestänga andra medarbetare.

Normalt skulle jag ha ägnat en del av mor- 
gonen åt att ta mig igenom det urval ameri-
kanska och europeiska artiklar som våra mest 
erfarna journalister i det gemensamma ny-
hetsrummet gjort åt medarbetare i närmare 
trettio (språkindelade) avdelningar, och sedan 
övergått till att läsa bulgariska nyhetstele-
gram och radioutsändningar som transkri-
berats under natten. Utifrån de senare valde 
jag ett eller två ämnen som hade tillräckligt 
nyhetsvärde för att vidareförmedlas till vår 
huvudsakliga arbetsgivare, den amerikanska 
kongressen, i form av korta, engelskspråkiga 
nyhetsnotiser. Jag hade som vanligt tre-fyra 
timmar på mig innan mina egna nyhetsnoti-
ser behövde infogas i de fyra sidor som varje 
morgon, amerikansk östkusttid, hamnade 
på varje kongressledamots bord.

Till den amerikanska kongressen anlände 
nyhetsnotiserna redan i början av 1990-ta-
let f ö via internet, fast det inte hette så på 
den tiden utan Arpanet. Och det är förstås 
en annan historia…

Nåväl, efter Radas korta redogörelse av 
vad hon visste om kuppförsöket gick jag di-
rekt genom källarkorridorerna till det bord 
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utanför tryckeriet där den färskaste rysksprå-
kiga nyhetsbunten fanns utlagd, och tog mig 
för ovanlighetens skull en egen packe. Jag 
återvände till mitt arbetsbord och försökte 
sätta mig in i vad man konstaterat hade skett, 
samt hur detta uppfattades och tolkades i 
den, sedan 1980-talets mitt, alltmer pigga 
och läsvärda ryska pressen.

Det var en arbetsbesparande åtgärd, visade 
det sig snart, eftersom vi under redaktions-
mötet någon timme senare fick till uppgift 
att uteslutande ägna dagens nyhetsnotiser till 
kongressen åt reaktionerna på kuppförsöket 
i Central- och Östeuropa samt sovjetrepubli-
kerna. Jag kunde nu utifrån en hyggligt god 
bild av läget i Moskva koncentrera mig på de 
tolkningar som gjordes i Bulgarien, ett land 
som bara ett par år tidigare ibland skämt-
samt brukade kallas ”den sextonde sovjetre-
publiken” p g a sin Moskvatrogna hållning.

Det var skönt att snabbt kunna konsta-
tera att ingen betydelsefull politiker i det 
demokratiska Bulgarien uttryckte någon 
sympati för kuppmakarna och de senares 
vilja att vrida tillbaka klockan. Det krympta 
och omdöpta bulgariska kommunistpartiet 
(nu ”socialistpartiet”) var karakteristiskt 
återhållsamt i sitt avståndstagande till ske-
endet i Moskva medan övriga politiska le-
dare fördömde det som pågick i starka or-
dalag. Bland de som tydligast tog avstånd i 
hela regionen var Bulgariens demokratiskt 
valde president, filosofen och f d dissiden-
ten Zjelju Zjelev.

Händelseförloppet i Sovjetunionens po-
litiska centrum pågick i knappt två ytterli-
gare dygn, men det var alltmer uppenbart 
att Central- och Östeuropa berördes oerhört 
mycket mindre än sovjetrepublikerna av dra-
matiken på Moskvas gator och i Kreml. Inte 
minst våra tre baltiska redaktioner var uppe 
i högvarv, vilket bland annat kunde märkas 
på den anspänning som utmärkte cheferna 

för de estniska, lettiska och litauiska sänd-
ningarna under samtliga tre dagar.

Några år senare skulle en av de tre, Tomas 
Hendrik Ilves, komma att bli Estlands presi-
dent. Fast det är ju också en annan historia…

Sammantaget kan man säga att kuppför-
söket 19–21 augusti för alla som arbetade 
på RFE/RL upplevdes som att ”den andra 
skon föll till marken” (the other shoe drop-
ped), mindre än två år efter att Berlinmuren 
forcerats av otåliga ungrare och östtyskar. 
Efter kuppens misslyckande accelererade den 
institutionella uppbyggnaden av demokratis-
ka politiska system och marknadsekonomier, 
framför allt med europeiskt bistånd till hela 
regionen, och vi blev krönikörer till denna 
omvälvande utveckling. När man idag be-
traktar sprickorna i detta historiska projekt 
bör man givetvis inte glömma den osanno-
likt framgångsrika och fredliga övergången 
från ett system som få ville bevara och som 
ytterst var beroende av sovjetisk vapenmakt.

Förresten finns det ytterligare en dag, ett 
par år senare, som också sticker ut under 
min tid vid RFE/RL. Ordföranden i Board 
for International Broadcasting, vars styrelse 
ledde RFE/RL i kongressens namn, var vid 
denna tid en dynamisk senator som på en 
Europaresa besökte München och samlade 
personalen för att meddela att verksamheten 
skulle upphöra på plats, fast fortsätta i Prag 
i betydligt mindre skala. Trots vad som för 
många på ett personligt plan även blev ett 
sorgligt besked om snar nedläggning fick se-
natorn, genom sin bryska ärlighet men ock-
så varma ord om personalens insatser under 
fem decennier, en hel del applåder.

Denne senator hette Joseph R Biden. Men 
även det är ju en annan historia…
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