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Berättelsen om Allak 
 

Sedan introduktionen av Allak år 2008, har det inte oväntat blivit ett av våra mest 
populära tält. Det är helt fristående med två ingångar och två integrerade absider, och 
är både rymligt, starkt och mycket lätt. 2006 började vi utvecklingsarbetet med Allak, 
som nu kallas Allak 2 för att skilja det från det nya Allak 3. Vi ville skapa ett riktigt 
allroundtält för alla årstider; ett tvåpersoners tält med två absider som var lätt nog för 
sommarvandring, starkt nog för vinterfjället eller för skidturer i tuffa förhållanden, och 
som var av helt fristående konstruktion. ”Under utvecklingsarbetet med det ursprungliga 
Allak”, säger Bo Hilleberg, som är styrelseordförande och huvudansvarig för 
produktutvecklingen, ”ville alla på kontoret testa det, då det kunde användas överallt; i 
skogen, ovanför trädgränsen, vid paddling – ja var som helst. Och det var mycket lätt 
och samtidigt komfortabelt!” 

Vi använde vårt fristående Black Label tält Staika som förlaga, men Allak kom att bli 
– och är alltjämt – i högsta grad en egen modell. För att hålla nere vikten använde vi vår 
Kerlon 1200 väv och 9 mm stänger, sådant som kännetecknar vårt Red Label program 
(ett system vi presenterade 2012 med ”Label-kategorisering”). Vi valde vårt stångsystem 
med korta kanaler och stångkrokar, och gjorde Allak något mindre än Staika för att 
ytterligare spara vikt. 

För att försäkra oss om att Allak skulle bli så starkt som möjligt ändrade vi 
stängernas placering för att skapa fler korsande punkter, och utvecklade ett system där 
linfästena lindades runt varje stång för ökad stabilitet. Vi ändrade ventilationssystemet 
till separata ventiler ovanför varje ingång, och ökade storleken på ventilskyddet samt 
gjorde en vattenavledande ”ränna” för att förhindra takdropp vid in- och utgång. Vi 
insåg också att den nya utformningen lämpade sig även för en mindre version, så vi 
skapade vårt Soulo för en person som komplement till vårt tvåpersoners Allak. 

”Resultatet blev verkligen bra”, säger Bo, ”och vi ansökte om mönsterskydd hos 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO) för både Allak och Soulo, vilket vi 
också fick”. Liksom med ”storebror” Staika, kom Allaks fristående konstruktion att visa 
sig idealisk för paddlare i den klippiga svenska skärgården. ”Men vi visste redan från 
början att det även skulle bli mycket omtyckt bland andra användare”, säger Bo. ”Allak 
är lika väl lämpat för vandrare, cyklister och alpinister som det är för paddlare.” 

I slutet av 2015 påbörjade vi utvecklingsarbetet med ett trepersoners Allak, något vi 
länge hade planerat att göra. ”Det kan verka vara enkelt”, säger Petra Hilleberg, 
koncernchef och VD för såväl de amerikanska som de svenska verksamheterna. ”Tag 
bara Allak 2 och öka storleken i datorn för att få till Allak 3. Men det fungerar tyvärr inte 
på det viset.” Att få till de rätta proportionerna tog en hel del i anspråk av både 
utveckling och testning. I mars 2016 hade vi en ”arbetsprototyp”, men vi var fortfarande 
inte nöjda med höjden. ”Under en av våra skidturer i Sverige”, drar sig Petra till minnes, 
”kände jag att det var inte riktigt det rätta utrymmet för tre personer.” 
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Utvecklingsteamet fortsatte sitt arbete, och efter ett antal prototyper var Allak 3 redo att 
presenteras för introduktion i 2019 års Red Label serie. 


