
När en buddha placeras under farmors broderi, när en modern 
lampa reflekteras i den antika guldspegeln, uppstår spännande 
möten och berättelser, och det är dessa som Susanne Erlandson 
på Hillye of Sweden vill få fram i sina lampskärmar, kuddar 
och tapeter. Susanne är övertygad om att människor mår 
bättre om de omger sig med föremål från vitt skilda kulturer 
och tidsåldrar. Hon menar att det skapar förutsättningar för 
respekt, öppenhet och tolerans för olika kulturer och människor. 

PRODUKTER SOM ÖPPNAR VÅRA SINNEN
Susanne har i många år varit inspirerad av gamla saker som väcker min-
nen. När hennes farmor Hillye dog på julafton 2009, blev det uppenbart 
att hon ville bevara hennes minne. Samtidigt fanns ett intresse för männi-
skor och andra länder och alla de vackra ting och färger som finns i olika 
kulturer världen runt. Hon började inreda familjens nybyggda, moderna 
och lite opersonliga hem med det som kändes bra i hjärtat. Saker och 
möbler som kom från farmor Hillye tillsammans med vackra tingestar 
från olika kontinenter. I denna färgrika kombination skapades en miljö 
där familjen och nära och kära kände harmoni och frid. 
Detta var början på Hillye, Susannes företag.

Plötsligt kom en insikt i livet när Susanne lyssnade på ett radioprogram 
där man pratade om integration, mångfald och medmänsklighet.  
-Integration!  Det är ju det jag håller på med!
Det var ett viktigt ögonblick, stort. Susanne brinner för är att skapa 
miljöer där människor mår bra. Detta gör hon genom att blanda vackra 
saker och detaljer från olika delar av världen tillsammans med det vackra 
i vår kultur, på sitt eget sätt. 
-Jag upplever att våra arbetsplatser och hem blir mer välkomnande och 
skapar en förståelse och värme för andra individer.
Med denna insikt önskar hon att vi försöker se det positiva och de möj-
ligheter som de människor som har anlänt till vårt land faktiskt kan ge 
oss. Susanne vill att vi ska se dem som en tillgång. Om vi gör det är hon 
övertygad om att det ger oss ett lugn och en harmoni i vårt eget liv.

SKAPAR AV MINNEN Och KUlTURER 
Med farmors broderi som grund har mönstret med blomvasen vuxit 
fram och produceras som både tapet- och textilmönster. Med inspiration 
från andra kulturer och världsdelar väljer Susanne färger och material. 
Produkterna är välarbetade och handgjorda, ingen är den andra lik. Det 
kan vara olika knappar på varje kudde, fransarna på lampskärmar har 
olika utförande och färgsättningar. Det unika är viktigt för Susanne då 
hon upplever att man skapar en starkare relation till unika föremål, vårdar 
dem bättre och i bästa fall för vidare föremålen och historien om dem till 
kommande generationer. 

Susanne Erlandson är grundare och av Hillye och 
startade företaget 2001. Susanne arbetar som 
inredare och visual merchandiser. Under varumär-
ket Hillye of Sweden producerar  
Susanne en serie inredningsprodukter som 
speglar varumärkets värdegrund.
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Högupplösta bilder och mer information 
finns på 
www.hillye.se under “produkter”
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I en miljö där ting från  
olika länder och tidsepokrar 

finns, ökar respekten, 
öppenheten och nyfikenheten 

för olika kulturer och 
detta höjer människors 

välbefinnande.
             Hillyes värdegrund 
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