Sammanställt av Anders Bengtsson 2016-11-26

1944 ankommer den 15-åriga Lydia Makarova till
Öland i en liten öppen båt tillsammans med
Baltiska flyktingar
Lydia placeras i en flyktingförläggning en kort tid.
Hon placerades senare hos familjen Bigner på
Röudd / Smådalarö.
Men det blev inte en helt lugn vistelse för Lydia.

Här kommer historien om Lydia makarova.

Ett utdrag ur tidningen SE från 1948 nr 35.

Tidningen kostade 50 öre.

”NI DÖDAR ER FAR”
Hon är en söt flicka med böljande blont hår. Hon sjunger vackert och spelar piano virtuosmässigt.
Hon bor i den vackraste sommarvilla man kan tänka sig. Hon borde vara världens lyckligaste flicka.
Men 19-åriga ryskan Lydia Makarova är långt i från lycklig. Sedan hon kom till Sverige som flykting för
fyra år sedan har man från ryska ambassaden sökt förmå henne återvända till Sovjet, lockat henne med
fri resa, fri utbildning och all världens goda, hotat henne, hållit på att skrämma livet ur henne.
Under sommaren har jakten intensifieras. Ambassadtjänstemän har trängt in i den villa på Smådalarö
utanför Stockholm där hon funnit en fristad hos en förstående familj. Ryska ambassadens CD-märkta bil
har ofta setts dyka upp i grannskapet och i Saltsjöbaden ligger en racerbåt färdig att göra en attack från
sjösidan mot sommarvillan och den flyktade flickan. Med stor skicklighet har ryssarna spelat på hennes
känslor för fadern. Breven från ambassaden har kommit tätt.
Så här låter det i ett av dem:
» Ni kan lugnt resa hem, där ni kommer att mötas med glädje och återförenas med er far. Om vi skriver till
honom att ni vägrar ta emot hans brev kommer denna nyhet helt enkelt att döda honom. Om ert hjärta inte
är av sten kommer ni att handla som ert samvete bjuder er. Låt ej somliga individer påverka er utan riv
sönder det klibbiga spindelnät, i vilket era så kallade förmyndare vill snärja in er. Det är bara rädsla från
deras sida att ni, när ni kommit undan deras skadliga inflytande, skall dra fram deras skumma affärer »
Hittills har ryssarnas försök varit förgäves.

»Jag vill aldrig vända åter»
säger Lydia, som trivs
underbart i Sverige och
som till hösten tänker
debutera för svensk publik
som pianosolist.
Hennes lärarinna fru Kolbe
(t.v.) anser henne som en
ytterst lovande förmåga.

Nordiskt blond, söt och rar är hon, den ryska
pianovirtuosen, som för fyra år sedan flydde
från Sovjetparadiset och som inte på några
villkor kan förmås vända tillbaka. Tjänstemän
från ryska ambassaden i Stockholm har hela
tiden med lock och pock och hotelser försökt
förmå henne resa hem.
I en sommarstuga på Röudd på Smådalarö i
Stockholms skärgård har den 19-åriga ryskan
Lydia Makarova fått en fristad undan sina
förföljare.

Hela sommaren har Lydia vistats
hos familjen Bigner, där fru Bigner
varit ytterst mån om att hennes
skyddsling ska få leva att ostört
privatliv. Här med hunden Tusse.

Huset där Lydia Makarova försökte gömma sig från de Ryska diplomaterna.
Adressen är: Smådalarö 1:237 Röudd 25

Lydia Makarova
Hon kom från dåvarande Sovjet och troligen från Leningrad.
Lyda fick sin första musikaliska utbildning vid Leningradkonservatoriet
där hon studerade mellan 7 och 12 års ålder.
Lydias mor var också en pianistbegåvning.
Lydia hade en pianolärarinna i Sverige. En fru Kolbe enl. tidningen SE.
Elfriede Kolbe-Dobrowolny kom från Graz i Österrike.
Kolbe avled 1997 vid en ålder av 94 år.
Lydia uppträde i Sverige ett antal gånger från 1949 och framåt.
Då under namnet Marcelle som var hennes mellannamn.
Hon spelade bl.a. i Stockholms Konserthus två gånger 1949.
Enl. annons nedan.
SKOLKONSERT
Stora salen i Stockholms Konserthus
1949-01-29 kl.15:00 och 16:45
Kungliga Filharmonikerna Dirigent Carl Garaguly
Lydia Marcelle Makarova piano
Värd Johannes Norrby Schubert Symfoni nr 3 Weber
Konsertstycke f-moll för piano och orkester O Nicolai. De muntra
fruarna i Windsor, uvertyr.

Klipp ur DN den 30 januari 1949

Lydia Marcelle vid flygeln.

En förtjusande 19-åring slog sig vid lördagens
skolkonsert ned vid flygeln för att tillsammans med
farbror Garaguly och konsertföreningens orkester spela
ett konsertstycke av Weber.
Det var den till våra kuster vinddrivna Lydia Marcelle
Makarova, och hon hade såtillvida ett ogynnsamt
utgångsläge som det insinuerats att hela historien om
hennes mellanhavanden med sitt fäderneslands
Stockholmsrepresentanter dukats upp för att ge henne
publicitet till detta framträdande.
Den unga Lydia bar emellertid upp sin roll med en
tonåringscharm och en naturlighet som avväpnade, och
hennes musicerande var av sådant slag att det visst inte
hade behov av några reklamtrick.

Den nittonåriga ryskan Lydia Marcelle, vilken
den ryska ambassaden jagar för att återföra till
Sovjet, ses här vid sin älskade flygel och i fredlig
svensk skärgårdsidyll vid den kust där hon nu
känner sig hemma och där hon för fyra år sedan
landsteg efter en flykt över Östersjön i en liten
öppen båt.

En 78-varvsskiva från 1949 med Lydia
Marcelle som spelar ett pianosolo av Franz
Schubert.
https://www.youtube.com/watch?v=H4b4VQNojXI

Lydia Marcelle Makarova kom till Sverige tillsammans med baltiska flyktingar i september 1944, endast
femton år gammal. Den 10 oktober 1944 hade hon fått svenskt främlingspass. Hennes föräldrar var
sovjetiska medborgare, men modern lämnade Sovjetunionen tillsammans med dottern 1941, varefter hon
bodde i Tallinn. Vid moderns bortgång 1944 övertog mostern, fru Jõesaar, som var ovetande om att fadern
alltjämt fanns i livet, vårdnaden om Lydia. 1944 flydde paret Jõesaar till Sverige, varefter Lydia placerades
som fosterbarn i en svensk familj. Hos familjen Bigner.

Lydias fader återvänder från kriget. Han får reda på att dottern flytt till Sverige.
Han försöker få dottern att återvända hem igen.

Den 17 januari 1945 hade den sovjetiska legationen i Stockholm anhållit hos UD om att få adressen till
Makarovas vistelseort i Sverige. Syftet var att man ville överlämna ett brev från fadern.
Adressen hade emellertid inte lämnats ut under motivering att Makarova var baltisk flykting.
Lydia själv hade också meddelat att hon inte vill ha något att göra med Sovjetunionens legation.

De strök kring villan, där hon funnit en tillflyktsort och vid ett tillfälle trängde de rentav in i den utan lov och
flickan nödgades gömma sig. Efteråt kom det fram att de haft en bil stående ett stycke från villan.

Den baltiske flyktingen vet aldrig, när dörrklockan ringer, om det är en rysk agent som står utanför.
Det leder till outhärdlig nervositet.

DN bjuder in Lydias far till Sverige.
Herr överste, då ni tydligen svävar i ovisshet om de förhållanden er dotter lever här i Sverige vill
tidningen härmed bjuda in er hit för att träffa er dotter. Se att hon befinner sig i goda händer och att hon
själv inte vill återvända hem. DN står för alla kostnader.

Brevet överlämnades aldrig. Ryska ambassaden nekade att överlämna inbjudan till Lydias far.

Kunde Sverige utväxla Makarova och andra flyktingar mot Wallenberg?
Sverige skulle av humanitära skäl aldrig ha kunnat genomföra en utväxling av Raoul Wallenberg mot
Lydia Makarova. Utlänningsnämnden hade i januari 1946 givit förlängt uppehållstillstånd åt Makarova,
och regeringen hade inte kunnat agera i strid mot detta beslut.

Fallet Makarova slås upp på första sidan New York Times.

Familjen Bigner på Röudd där Lydia var fosterbarn
Far:
Mor:
Dotter:
Son:
Hund:

Folke Bigner
Nora Bigner
Marianne
Lennart
Pudeln Tusse

(Civilingeniör)
(Född i Finland)

Notis i DN 1955-03-03
En brand inträffade i familjen Bigners
hus på Sturegatan.
Det var en lägenhet ett par trappor ner
som eldhärjades varvid rök trängde
upp i lägenhet där fru Bigner med
barnen och hunden Tusse befanns sig.
De kunde senare ta sig ned med hjälp
av brandmän och maken Folke som
senare kom hem till huset. Alla i
familjen Bigner undkom oskadda.

Född 1900 / Död 1989
Född 1900 / Död 1988
Född 1947 / Bor i Farsta
Född 1931 / Död 2014

Dalarö Tennisklubb har ett pris i
damdubbeln som kallas:
Bigners och Severins vandringspris

Lydia gifte sig senare med en pianist med namnet Wartel.
De fick tillsammans två söner:
Henrik Wartel föddes1957 utbildades på trummor. Lydia var då 28 år
Jonny Wartel föddes1959 utbildades på saxofon. Lydia var då 30 år
Bröderna spelar ihop än idag i bl.a. bandet Wartel Bros.
Lydia Makàrova-Wartel (från 2001) i en artikel i reumatikertidningen från 2001
Valda delar ur tidningen.
”För Lydia återstod pianoyrket som näst bästa alternativ. För att kunna fungera som konsertpianist krävs en god
grundfysik. Kroppen måste kunna befinna sig framför flygeln under många långa övningstimmar utan att värk och
stelhet hindrar. Händerna med sina tio fingrar måste tänjas och tränas regelbundet och idogt.”
”Mycket slit Så startade ett ensamt och mödosamt slit fram emot den berömmelse hon nådde med sina tolkningar av
mästarnas stora verk. Hon debuterade redan före 20 års ålder. Erfarenheter och examina lades till varandra och livet
förde en manlig pianist i hennes väg. Resultatet blev två söner innan deras vägar åter skiljdes.”
”Sönerna växte och idag är de framgångsrika musiker på sina respektive instrument, saxofon och trummor.
Lydias moder hade även hon en pianistbegåvning.”
”Problem med fingrarna I 50-års åldern hände det som inte fick hända. Hon fick problem med sina fingrar. För den som
är född med välskapta händer, händer som utfört sanslöst många timmar med progressiva övningar för att tänja och
sträcka ut alla sina fingrar, som tränat och åter tränat sitt pianospel så väl att ett anslag som sker med en hundradels
sekunds feltiming är att betrakta som icke accepterat, blir det till en fullständig katastrof.”

”Det innebär en stor tomhet för mig att jag inte längre kan uttrycka mig genom mitt spel, avslutar Lydia.”

Lydia Marcelle Makarova avled i Göteborg 2015. Lydia blev 86 år gammal

