Märta-Lis Nordvall, hotellägare i
Vindeln
f.
d. 2015-09-26

Märta-Lis var född och uppvuxen på Skäret i Bureå, äldst i en syskonskara av sex. Efter att skolan var
avslutad arbetade hon som servitris i Bureå, men redan 1939 lockade Vindeln och dess folkhögskola.
Det var här hon träffade sin Lennart som hon gifte sig med 1943. De fick två barn.

Märta-Lis var sällsynt driftig och verkade besitta en nästan outsinlig energi. Förutom att
arbeta på kommunkontoret, Handelsbanken, Bowaters och Eklunds konditori så fann hon
också tid att engagera sig politiskt, hon satt bland annat i kommunfullmäktige, men även
Vindelns lottakår och Husmodersföreningen hörde till hennes engagemang. Men det var 1957,
då Märta-Lis och Lennart köpte dåvarande Järnvägshotellet, som hon fann det som skulle bli
hennes stora passion i livet, nämligen Hotell Vindeln som hon drev med stor framgång i hela
30 år. Förutom nöjda besökare från hela världen fick även Ers Majestät konungen tillfälle att
njuta av Märta-Lis utsökta mat och osvikliga känsla för service.
Det var också vid detta högtidliga tillfälle som de
berömda rätterna Sik To Sik och Kungakotletten först
tillagades, rätter som senare kom att synas i såväl
matlagnings-tv som i kokböcker. Märta-Lis blev till och
med inbjuden till en middag på slottet 1998, men kunde
inte delta på grund av sjukdom. Märta-Lis var en modern
och stark kvinna; en företagsledare, entreprenör, mor, vän
och maka – allt på en och samma gång.
Trots att Hotell Vindeln var hennes kall, och givetvis
också tog mycket kraft i anspråk, hade Märta-Lis alltid tid
och energi för barnen och barnbarnen. Inget var besvärligt
och hon hade en förmåga att få en att känna sig älskad
och bra – precis som man var. Barnbarnen älskade att
spendera tid med henne på hotellet där de frossade i
blåbärspannkaka och konverserade med de många
gästerna.

1983 byggdes en stuga i Bureå. Där,
intill det hav hon växt upp vid, njöt
Märta-Lis tillsammans med Lennart,
barnen, barnbarnen och syskonen.
Hotellet såldes 1986 och efter det fick
Märta-Lis kanalisera sin energi på andra
sätt. Förutom sommarstugan och
utlandsresor så var
pensionärsföreningen PRO ett stort
intresse.
Märta-Lis hade alltid älskat musik, en
kärlek hon också delade med Lennart,
och med musiken kom dansen. Ända till
90-årsålder kunde Märta-Lis ses leende
och dansandes på tillställningar runt om
i länet, något som vittnar om hennes
levnadsglädje. Musiken och sången
fortsatte ge henne glädje även efter att
hon blivit för sjuk för att dansa. Sina
sista år levde Märta-Lis på Almagården.

Källa: Artikeln är hämtad från turistbroschyr ”Har du hört bruset” utgiven 1981 av Vindelns kommun/Turistoch Fritidsnämnden.

Följande artikel publicerades i Västerbottens-Kuriren den 22 augusti 1994. Den beskriver vilken
betydelse som Märta-Lis Nordvall hade för Vindelnborna och det lokala näringslivet.
Behålla eller bygga nytt?
”Hotell Vindeln, Vindelns enda ställe med fullständiga rättigheter, gick i konkurs i
februari i år. Hotellet är stängt i väntan på att någon hugad spekulant vill driva
hotellet. Den person som verkligen fick Hotell Vindeln att blomstra var Märta-Lis
Nordvall. Hon serverade vanligt folk och kungligheter under de 30 år hon hade
hotellet. Hennes smörgåsbord var känt långt utanför länets gränser. Mest kända var
nog sillrätterna, kungakotletten och fiskrätten sik to sik-läckerheter som väl är
världsberömda vid det här laget. Hon drev hotellet med mottot att varje kund är en
människa. Många gamla gäster berättar om hur Märta-Lis klev upp mitt i natten
och värmde mat åt sena nattgäster. Hur hon sedan satte sig ner och lyssnade på dem
och fick dem att känna sig som hemma. Efter det att Märta-Lis Nordvall sålde
hotellet 1987 har hotellet haft tre ägare. De två sista ägarna har gått i konkurs efter
att ha drivit hotellet i drygt ett års tid vardera.
Vindelns kommun har räknat på vad det kostar att reparera hotellet.
Konkursförvaltaren begär 1,2 miljoner kronor för hotellet. För att få
hotellbyggnaden i bra skick behövs bland annat ett nytt yttertak, nya fönster och
dörrar och ny mekanisk ventilation. En ny fasadbeklädnad med tio centimeters
tilläggs-isolering med mineralull samt ny köksinredning förutom stekbordet. Det
intilliggande annexet behöver kompletteras med nya ytskikt invändigt och
ommålning utvändigt. Det hela skulle uppgå till en kostnad av 5,6 miljoner kronor.
Beslutat bygga nytt Kommunfullmäktige har beslutat att ett hotell med restaurang
ska byggas med utrymme för natur- och kulturum. Det ska placeras i anslutning till
camping/stugbyn vid kvarnområdet. Att vara utan hotell i Vindeln har inneburit
problem för företagen i Vindeln. - Det har varit ett stort bekymmer för oss sedan
hotellet stängdes.
Våra gäster har inte haft någonstans att bo. De har nu bott i Umeå eller Lycksele.
Beträffande representationen har den klarats av i egen regi eller med
restaurangbesök i Umeå. - Vi ser positivt på att det byggs ett hotell och restaurang
vid kvarnområdet. När det är färdigbyggt kommer vi definitivt att utnyttja
anläggningen, säger Ulf Boija, VD för Cranab. "Långt från samhället" En del
vindelnbor anser att det skulle ha satsats på ett bra hotell i samhället i stället för på
kvarnområdet. - Jag anser för samhället och vindelnborna, att ett hotell i centrala
Vindeln betjänar alla och företagare på ett bättre sätt. Hotellet vid kvarnområdet
ligger för långt från samhället och det är attraktivt bara under sommarmånaderna,
med sin vackra utsikt, säger Sven B Persson.” Text: Ove Eriksson.
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