
Malin Lilton har alltid haft 
många bollar i luften. Men  
när hon var 29 år fick hon  
en stroke. När allt var kaos  
förverkligade hon ändå 
 drömmen om att starta  
ett eget hotell. 
av hans p a karlsson 
foto patrik bergenstav 

’’Hotellet blev 
en andra 

chans i livet’’

Malin kom snabbt igen efter stroken
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Välkommen till mitt 
hotell! malin lilton med 
minstingen Victoria i ett av 
hotellrummen som vart och 
ett har fått sin egen stil.
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Hotel Lilton i centrala Göte-
borg ligger inrymt i två 
sekelskiftesvillor. Stäm-

ningen är intim och servicen per-
sonlig. Som hotellchef får Malin 
Lilton vara beredd att rycka in 
överallt. Men i dag gör hon det med 
varsamhet.

– När man har fått en stroke får 
man en annan livsvärdering. Jag 
vet att hotellet bara är en materi-
ell sak, men jag försöker skapa en 
 trevlig och gemytlig arbetsplats 
för mig och mina kolleger. Det är 
ett sätt att leva och må bra, säger 
hon.

En kall vinterdag i januari 2004 
skulle Malin parkera sin bil. Hon 
var gravid i femte månaden med 
sin andra son. Och jobbade i sam-
ma takt som tidigare på sitt arbete i 
transportbranschen. När hon skul-
le betala parkeringsavgiften kände 
hon hur handen slog 
rakt in i automaten. 
Hon hade tappat styr-
seln och känseln i 
högra armen.

– När jag satte mig 
i bilen igen tyckte jag 
att vindrutan var 
suddig och tänkte att torkarbladen 
var dåliga. Men sedan förstod jag 
att något måste vara fel och tog mig 
upp till Östra Sjukhuset direkt.

Malin hade fått en propp i vänstra 
hjärnhalvan. Själv tror hon att det 
var en kombination av flera saker. 
Överansträngning, graviditeten och 
något ärftligt. Men eftersom hon 
kom in tidigt lyckades läkarna ge 
medicin som gjorde henne helt frisk. 
Ändå stannade livet. Hon kände 
att hon ville göra något helt annat. 
Malin nickar ut genom fönstret.

– Min dåvarande man jobbade på 
den här gatan. Jag gick ofta förbi 
det vackra lilla Hotell Lilton, stan-
nade till ibland och drack kaffe med 
ägaren. En dag satt jag här med min 
sexmånadersbebis och frågade äga-
ren om jag fick köpa hotellet. Hon 
hade antytt att hon ville sälja, men 
då sa hon nej.

En andra chans
Det dröjde bara tre månader innan 
ägaren ringde tillbaka och sa att 
hon var intresserad, ganska pre-
cis ett år efter stroken. Då blev det 
plötsligt allvar. Malin, som hade en 
son på sex år och en på nio månader, 
skulle börja driva ett eget hotell. I 
samma veva separerade hon från 
sin man.

– Det kändes som att jag fick en 
andra chans i livet med det här 
hotellet. Men det blev en kamp, 
dels med separationen, dels med 
gubbarna på bankerna som satt där 
och tittade på mig och mina barn 
och skakade på huvudet. Skulle jag 
driva hotell med två små barn?

Men det löste sig. Malin fick ord-
ning på sitt hotell och har kvar sam-
ma starka driv som tidigare, men 
med en annan attityd. Nu gör hon 
jobbet hon vill för att må bra. 

Rummen förändras
Hotellet med de nio rummen blir 
aldrig helt klart utan förändras 
efter hand. Rummen har hon döpt 
efter betydelsefulla personer i 
området. Grosshandlare Dicksons 
Svit efter mannen som byggde huset 
1879. Osbornes Hörna och Sjökap-
ten James svit efter hans söner. 
Änkefruarna Hanssons rum efter 
ett par damer som tidigare har bott 
i huset.

– Vi gör allt själva. Vi syr gardi-
nerna och renoverar möblerna. Jag 
handlar saker på antikmarknader 
som passar till ett visst rum. Jag 
släpar hem drivved från stranden 

som passar i ett 
annat rum. Det finns 
en tanke med allt jag 
gör. Alla som jobbar 
här hjälper till och 
har frihet att göra 
sin grej, om det pas-
sar in. Ingen i min 

personal har jobbat på hotell tidi-
gare så de är inte låsta vid hur något 
ska vara.

Bara några månader efter sepa-
rationen från sin man behövde 
Malin hjälp av en plåtslagare som 
hon kände ytligt sedan tidigare. 

– Han var käck och befann sig i 
samma situation som mig . Honom 
ska vi ha, tänkte jag, berättar hon. 
Och hon fick som hon ville. För ett 
år sedan fick paret en flicka, vilket 
var modigt med tanke på vad Malin 
var med om förra graviditeten. Hon 
berättar att det inte var lätt att 
 driva hotell och vara gravid och ha 
två andra barn samtidigt. 

– Jag fick gå på täta läkarbesök 
hos specialistmödravården, men 
det känns som att jag är van vid 
påfrestningar.

Hon och maken Jens tänkte döpa 
flickan till Paris Lilton, som en tra-
vesti på Paris Hilton, världsberömd 
hotellarvtagerska och partybrud. 
Men det var inte bara ett skämt. 
Malins lilla hotell i hörnet av För-
eningsgatan och Besvärsgatan i 
Göteborg har blivit kontaktat av 
den internationella hotellkedjan 
Hiltons advokater. De tyckte att 
Malin urvattnade deras namn när 
hon kallade sitt hotell för Lilton. Då 
tog Malin Lilton som sitt efternamn 
och hotellkedjan kunde inget göra.

Malins självständighet och egna 
idéer finns i varje detalj. Som att 
ytterdörren till hotellet är låst för 
att någon alltid ska komma och 
hälsa gästen välkommen. Att kaf-
fet serveras på morgonen av en ur 
personalen i stället för att stå i en 

kanna på bordet, för det bjuder in 
till samtal. Att gästerna får det lilla 
extra, en macka på kvällen eller en 
nystruken skjorta. Och att en del 
gäster blir vänner för livet. Det 
kommer personliga hälsningar och 
skickas kort och blommor.

– Vi har en läkare som alltid 
glömmer något som hans fru sedan 
ringer och frågar efter. Vi brukar 
stryka till det och lägga upp det på 
rummet när han kommer nästa 
gång, säger Malin.

Alltid varit energisk
Friheten att vara sin egen gör att 
Malin kan prova saker som kanske 
inte fungerar på större hotell. Titt 
som tätt är det öl- eller vinprovning, 
med jämna mellanrum pyntas det 
för dop eller bröllop i matsalen. 
Inför julen kommer vännen Mats 
Eriksson och håller paketinslag-
ningskurs. Varje lördag arrangeras 
afternoon tea, brittiskt eftermid-
dagste.

Malin har alltid varit energisk 
och tyckt om att jobba. Men det var 
först nyligen som hon tror att hon 

insåg vad som ligger bakom hennes 
starka driv. Hon har velat vara en 
”duktig flicka”.

– Mina föräldrar skilde sig när 
jag var tolv år och skaffade ny 
 partner på var sitt håll. Jag kände 
att jag hamnade mitt emellan, vart 
tog jag vägen? Jag fick ta ansvar 
väldigt tidigt och stå på egna ben. 
Det var mycket ”se mig, hör mig”. 
Jag tror att mycket av det jag har 
gjort i livet har varit ett sökande 
efter kärlek.

Sedan skrattar hon till.
– Nu är det jag som har tre barn 

med tre olika män. Det är jag och 
Lill-babs och några till. n

”Jag gick ofta  
förbi hotellet.  

En dag frågade  
jag om jag fick 

köpa det”

”När man har fått en stroke får 
man en annan livsvärdering”

Gillar tävlingen  GöteborgsvarvetNamn: Malin Lilton.Ålder: 36 år.
Bor: Villa i Göteborg.Familj: Maken Jens, sönerna Simon och Lukas, dottern Viktoria.Yrke: Hotelldirektör.Intressen: Träning, antika  möbler och auktioner. 

Motto: Värna om nära och kära.Speciellt hotellminne: Varje år när det är  löpartävlingen  Göteborgsvarvet kommer  samma människor. Det är helt underbart. Jag kokar gröt till  frukost, gör pastalunch och   väntar med kalla öl när de  kommer tillbaka för att  rapportera in löptider och skador. 

Allt i Allo. hotelldirektören malin  
gör det mesta, från att ta emot  
gäster till att arrangera blommor. 


