
Lyckad och intressant resa till Clas Ohlson i Insjön 
En solig, härlig morgon rullade vi ut från Resecentrum mot Insjön  
med Tonys buss. Clas Ohlson var målet men inte bara för att shoppa.  
Vi träffade flera trevliga och intressanta guider under dagen och blev 
mycket väl omhändertagna. 
 

 
 
Första station var Clas Ohlson-museet där Linda mötte och visade en  
film om historien bakom hela företaget. På bilden visar hon sedan hur 
företaget flyttade till olika platser allteftersom det växte. 



 
 
I den här paviljongen från baltiska utställningen i Malmö  
1914 visade Åhlén & Holm sin postorderförsäljning som  
startade i Insjön 1899. Idag innehåller huset en utställning  
över många av de företag som startats i Insjön sedan dess.  
 
Insjön är en mycket företagsam ort. Man räknar med att ca  
900 företag har kommit och gått under årens lopp. Åhls  
Hembygds-förening har numera hand om utställningen och  
byggnaden. Hans Hellström, ordförande i föreningen, visade  
och berättade. 



 
 
Dags för egen tid och det här blev resultatet!! Massor av blå  
påsar och paket efter besök på Clas Ohlson. Vi hade sådan tur  
att det var 20% på allt just den dagen för att fira att man öppnade  
den tvåhundrade butiken! 
 

 
 
 



Lunch intogs på Insjöns Hotell. 
 

 
 
Lena och Sören bänkade sig med kaffet efter maten i  
den lilla salongen med gamla möbler och tavlor. 



 
 
Buss tillbaka för besök på Clas Ohlsons stora Centrallager,  
77.000 kvadratmeter stort = 11 fotbollsplaner. Guiden Mia  
hälsar välkommen. 
 

 
 
Vi fick besöksvästar för att synas bra eftersom många truckar  
kör fort fram och tillbaka. 



 
 
Vi fick verkligen motion efter maten. Det var trappor upp och ner och  
fram och tillbaka. Här är vi inne i själva höglagret som är 43 meter högt. 
Hyllor från golv till tak med speciella kranar som far fram och tillbaka 
mellan raderna. De plockar ut och flyttar pallar enligt ett mycket sinnrikt 
system.  



 
 
Vi står högt upp och tittar ut över höglagret. Bäst att hålla i sig eftersom 
det bara är ett gallergolv! Kan lätt ge en känsla av svindel! 



 
Fortsatt tur genom många olika sorteringssystem och stationer.  
Guiden Petra visade och berättade. 
 
Mycket nöjda var vi tillbaka i Rättvik under sen eftermiddag.  
Nu visste vi vilket makalöst hanteringsjobb som ligger bakom  
de produkter vi har i våra blå påsar! Det finns bl.a. 7 km  
transportband som allt åker runt på! 
 

 
 
 



Vi tackade Bosse Bjerner för att han ordnat resan och vår  
chaufför Tony. Det var sista gången vi fick åka med Tony  
eftersom han ska sluta köra buss i egen regi. Vi tackade  
honom med många applåder för alla de gånger han kört  
oss lugnt och tryggt till våra olika resmål. 
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