En av Medelpads klassiska vyer är utsikten över Indalsälven vid Utsiktens Turistgård i Sillre. Platsen
har genomgått många förändringar under årens lopp men dess popularitet har alltid bestått. Lidens
Tidning inleder nu en serie artiklar om denna magiska träffpunkt för både gammal och ung.

Café Utsikten
Sommarcafé
Mamma Märta och pappa Paul Lidgren köpte
Café Utsikten år 1936 av Gottfrid Lind i Stordalen, Sillre. Han hade i början av 1930-talet
byggt och drivit sommarcaféet i några år. Det
var naturligt att mamma Märta (född Olsson
år 1901 i Österede i Fors socken) skulle sköta
caféet. Pappa Paul hade ju jordbrukssysslorna
på Högen i Järkvissle. Vi fyra syskon - Viola,
Karin, Holger och Barbro - fick lov att hjälpa
till i jordbruket. Via caféet öppnade sig en helt
ny och spännande värld. Tänk att få träffa främmande människor, turister med olika dialekter,
som gärna berättade om varifrån de kom. Jag
minns när jag som förstaklassare i Järkvissle
skola fick bjuda hela småskolan på vårutflykt

till Café Utsikten och bjuda mina kamrater på
saft och bullar. Jag var så stolt att få visa mitt
Café!

Mamma Märta – en arbetsmyra
Mamma Märta var en arbetsmyra. Hon steg
upp tidigt och bakade kakor, speciellt sockerkakor, till serveringen. Sedan iväg på cykel i 3
km för att öppna caféet kl. 09.00 och invänta
gästerna. Det var inte många bilar på vägarna i
slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet.
Det andra världskriget rasade i Europa och gengasen var ett måste för taxibilar och bussar.
Många cyklade, ibland kunde hela vägräcket
vid parkeringen vara full av cyklar med
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Vykort fotat och tillverkat av Mauritz Lidberg i Järkvissle, troligen på 1930-talet. Man
stavar annorlunda idag! Foto: Mauritz Lidberg.
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Forts från sidan 10

med sockerkaka var ett måste. Under krigsåren
var bussarna enda färdsättet och de var oftast
fullsatta. Det blev rusning till cafékiosken, allt
skulle hinnas med på 15 minuter. Det gällde
att förbereda serveringen för kundanstormningen.

”Lill-lörda´n”

Märta Lidgren (1901-1968).
Foto: Polyfoto, 1940-talet.

resepackningar. Turisterna var törstiga. De ville
sitta ute på verandan och njuta av utsikten över
Indalsälven och dricka kaffe eller lemonad. De
flesta köpte vykort och souvenirer. Mauritz Lidberg (far till trollmålaren Rolf Lidberg) levererade under årens lopp många kartonger egenhändigt fotograferade vykort.

På onsdagskvällarna eller ”Lill-lörda´n”, var
caféet ungdomarnas naturliga samlingsplats.
Man spelade skivor på vevgrammofonen. ”Min
soldat” och ”Violer till mor” hörde till favoriterna. Fotbollsspelet som stod ute på verandan
var otroligt populärt. Alla tycktes trivas på Café
Utsikten.
Många är de flickor i byarna runt om som arbetat någon sommar på caféet. Det var inte åtta
timmars arbetsdag på den tiden. Efter stängning på kvällen återstod den obligatoriska städningen. Alla golv skulle våttorkas, verandan
skulle sopas och rena dukar skulle alltid läggas
på borden. Mamma var väldigt noga med att
allt skulle vara prydligt och perfekt till nästa
dag.

Pappa Paul omkom
Den 18 april 1943 omkom pappa Paul i sitt
45:e levnadsår i en drunkningsolycka. En stor
tragedi för familjen, men livet måste gå vidare.
Mamma Märta arbetade oförtrutet på och när
kriget äntligen tog slut 1945 började hon planera för att utöka rörelsen. Hon ville nu bygga
ett pensionat på ovansidan vägen. Hon ansökte
om bygglov och fick det i begränsad omfattning.
Bussarna stannade alltid för kaffepaus på
Café Utsikten.

Pensionat Utsikten

Pensionatet invigdes 1948. Nu hade mamma
Kaffe med sockerkaka – ett
både sommarcafé och pensionat att sköta om.
måste
Med barnens hjälp och lejd arbetskraft gick det
Bussarna på sträckan Sundsvall – Bispgården bra. Efter 17 år fick dock min bror Holger
– Hammarstrand stannade alltid för kaffepaus. överta hela rörelsen år 1953. Holger hade gått
Chaufförerna hade sina givna platser och kaffe på kock- och restaurangutbildning på Central
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Barbro Ericsson
2006. Foto: Britta
Eriksson.

Grunden till pensionatet handgrävdes bl a
av Oskar Eldh (till vänster) och den
blivande pensionatsägaren (1953) Holger
Lidgren. Foto från 1946 .

Hotellet i Sundsvall. En ny legendarisk era i
”Utsiktens historia” skulle nu ta sin början.
Mamma Märta kunde efter väl förrättat värv
flytta till Stockholm. Hon valde att utbilda sig
till fotvårdsterapeut och arbetade sedan inom
Stockholms Stads åldringsvård fram till sin död.
Mamma Märta avled i cancer år 1968.
Barbro Ericsson

Barbro Ericsson 1947, fotad av den på sin
tid i Sverige mycket kända fotografen KW
Gullers från Stockholm.
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Barbro Ericsson, (f. Lidgren) är född 1930 i
Järkvissle. Hon bildade familj tidigt och kom
p.g.a makens arbete att bo både norrut och söderut i landet. När de fem barnen ”flugit ut”
började Barbro studera och avlade sjuksköterskeexamen 1975 i Falun. Vid 50 års ålder hade
hon förkovrat sig till barnmorska. Fram till sin
pensionering 1993 arbetade hon inom
mödrahälsovården i Sundsvalls distrikt. Idag är
det släktforskning, naturupplevelser och resor
som hägrar mest.
/Arne Johansson

Ett unikt foto. Femåringarna Rolf Lidberg
och artikelförfattaren Barbro Lidgren (g.
Ericsson) år 1935. Foto: Mauritz Lidberg.
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