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Berättelsen om Yellow Label-tält 
 

Vi har alltid varit förespråkare för, och tillverkare av, fyrasäsongerstält – men vartefter 
Hilleberg vuxit, inte minst internationellt, kom efterfrågan efter ännu lättare tält som inte 
nödvändigtvis behöver möta alla våra höga fyrasäsongerskrav. Men den traditionella 
definitionen av 3-säsongerstält, som oftast varit likvärdigt med “sommartält”, har aldrig 
tilltalat oss. Vår, sommar och höst kan ju vara väldigt olika på olika håll i världen.   

Under 2010 började vi arbetet med det som skulle bli våra första Yellow Label-tält, 
som vi introducerade två år senare. Istället för att skapa traditionella “tresäsongerstält” 
ville vi ta fram lättare tält som skulle fungera bra under de snöfria månaderna i mindre 
exponerad terräng men även hårt väder i de förutsättningarna. 

Vi ville minimera vikten utan att offra för mycket styrka. För att uppnå detta provade 
vi många olika lösningar, bland annat att ha stängerna på innertältet men ändå 
ihopkopplade med yttertältet. Men det visade sig vara omöjligt att få det tillräckligt 
stabilt och vi återgick till vårt beprövade system med stänger på yttertältet. Därmed 
hade vi fått det bekräftat att det var den bästa lösningen för våra tält. 

På samma sätt blev det uppenbart att viktbesparingen av att använda smalare 
stänger än 9 mm diameter var försumbar – men förlusten i stabilitet var betydlig. Så 
även här visade sig det etablerade, våra 9 mm NSL-stänger från DAC som vi redan 
använder på våra Red Label-tält, vara det bästa. 

För ytter- och innertälten har vi valt lättare vävar. Till yttertältet utvecklade vi först 
Kerlon 1000 som finns i Anjan, Anjan GT och Rogen och därefter Kerlon 600 som vi 
använder i nya Enan. Finare väder utsätter inte tältet för samma påfrestningar som 
åretruntanvändning, men vi vill ändå bibehålla tillräcklig styrka för att klara hårt väder. 
Därför har Kerlon 1000 trots sin låga vikt hela 8 kg rivstyrka och det ännu lättare Kerlon 
600 klarar 6 kg. Båda är framtagna för att hantera norra Skandinaviens snöfria månader 
där vädret ändå snabbt kan slå om från varmt och soligt till blåst och regn.  

Vi reducerade ytterligare vikt, utan att minska styrka, genom att integrera 
ventilationen i konstruktionen istället för att addera ventiler. Ventilationen är därmed 
konstant, antingen genom att yttertältet inte går hela vägen ner till marken i Anjan och 
Rogen-modellerna eller genom vävsektioner i yttertältet som i Enan.  

Resultatet är en tältserie som är perfekt för användning nedanför trädgränsen och i 
mer skyddad terräng under årets snöfria månader för den som kräver lägsta möjliga vikt 
utan att offra styrkan att kunna hantera även hårdare väder. Mer hjälp att välja rätt tält 
för just dig, läs ”Att välja rätt Hillebergtält”. 


