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“Jeg plejer at sige, at 80 procent
af vores omsætning ligger syd for
Aalborg og på
Sjælland.”

“Jeg er født i et
par gummistøvler, og teori er
godt men skal
kombineres med
praksis.”

“Når de ringer fra et supermarked
og siger, at de har fået en medarbejder, de gerne vil have nyt tøj til,
og de siger, at hun er stor. Meget
stor. Så er jeg blevet bedre til at
hjælpe med at finde en løsning.”

JØRGEN RASMUSSEN, DIREKTØR

JØRGEN RASMUSSEN, DIREKTØR

HENRIK HANSEN, SERVICEMEDARBEJDER

VRAA DAMPVASKERI
] Vraa Dampvaskeri A/S er et
af Danmarks største landsdækkende industrielle vaskerier.
] Dampvaskeriet udlejer
og vasker arbejdsbeklædning, sengelinned,
håndklæder, duge, servietter, måtter, mopper
m.m. og leverer beklædning
til over 35.000 mennesker
hver uge.
] Al vask foregår på vaskeriet
i Vrå, hvor firmaet siden år
2000 har kunnet præsentere
et af Europas største vaskerør
og et samlet produktions- og
lagerareal på i alt knapt 10.000
kvadratmeter.
] Dampvaskeriet blev grundlagt i 1956 og har fra begyndelsen været drevet af Familien
Rasmussen.
] Firmaet har i dag 110 ansatte
- heraf fem sælgere i marken og Jørgen Rasmussen er direktør og daglig leder. Han
overtog i 1984 ledelsen efter
sin far. Hans kone Lene Rasmussen er afdelingsleder, og
sønnen Thomas Rasmussen er
produktionschef. Sønnen Martin og datteren Stina er også
med i ejerskabet.
] Kunderne omfatter flere
brancher dog med en overvægt indenfor fødevareindustrien.
] Firmaet er landsdækkende
og har distributionslagre i Silkeborg, Fredericia og Tåstrup.
] Vraa Dampvaskeri har flere
forskellige miljøcertificeringer
og har til hensigt at være
blandt de førende på miljøområdet indenfor branchen.

FAKTA

Jørgen Rasmussen er vaskeriejer og er meget glad for sit arbejde.

I Vrå bliver
arbejdstøjet rent

Firmaet har et af de største fuldautomatiserede sorteringsanlæg, der findes.

PÅ JOB: Vraa Dampvaskeri er et familiefirma og landets
tredjestørste industrielle vaskeri
Tekst: Anneke Lyngholm
anneke.lyngholm@nordjyske.dk

Foto: Kurt Bering
kurt bering@nordjyske.dk

VRÅ: Måtten du tørrer skoene på, når du går ind i supermarkedet. Håndklædet,
din mormor har hængende
på badeværelset på plejehjemmet. Det linned du sover i på hotellet. Uniformen
ekspedienten har på i supermarkedet.
Med meget stor sandsynlighed ejes disse stykker
tekstil af Vraa Dampvaskeri
A/S, der er landets tredjestørste industrielle vaskeri.
Firmaet udlejer arbejdstøj,
måtter, mopper og linned og
meget mere til kunder i fødevaresektoren, supermarkeder, plejepersonale, hoteller og andre. I alt leverer
Vrå-firmaet arbejdsbeklædning til over 35.000 danskere
hver uge.

En familievirksomhed
Virksomheden ligger på Frilandsvej i Vrå, og her flyder

der vaskeri-ejer-blod i årerne på direktøren. Hans bedsteforældre drev for mange
år siden vaskeri i Kolding.
Hans egen far etablerede
dampvaskeri - først i Århus og siden i Vrå i 1956. Og selv
satte Jørgen Rasmussen sig i
direktørstolen i 1984. Hustruen Lene er afdelingsleder
i firmaet. Sønnen Thomas
er produktionschef, og de to
yngste børn er også optaget i
ejerskabet.
Det med at sidde i direktørstolen gør Jørgen Rasmussen dog ikke størstedelen af tiden. Iført hvid busseronne og hvide bukser er
han at finde rundt om i produktionen en stor del af dagen.
Den begynder for hans
vedkommende kl. fire om
morgenen, og den slutter,
når han er færdig. Typisk
ved 19-tiden. Og som en
medarbejder siger:
“Hvis noget tøj er kørt af
sporet og faldet ned i en
kurv, så kommer Jørgen ofte
og banker på og fortæller os
det. Næsten før vi har fået

alarmmeldingen på fejlen.”

Hjemmelavet direktør
Selv kalder han det interesse. Han interesserer sig for,
hvordan tøj og linned produceres på leverandørernes
systuer i bl.a. Vietnam. Og
han interesserer sig for, at
virksomhedens lastbiler kører med de helt rigtige reklamestreamere med påskriften “Vraa Dampvaskeri”.
Jørgen Rasmussen kalder
sig selv hjemmelavet.
- Jeg er født i et par gummistøvler, og teori er godt
men skal kombineres med
praksis. Jeg synes ikke altid,
det er nødvendigt med fine,
dyre uddannelser, siger Jørgen Rasmussen.
Gæster fra hele verden
Han viser gerne rundt på
dampvaskeriet i Vrå og er
vant til at gøre det. Virksomheden er fremvisningsvaskeri for Jensen Gruppen World Wide, der producerer alt i
maskiner og produktionsudstyr til vaskeribranchen, og
vaskeriet i Vrå har jævnligt

Vaskemaskinerne - der i firmaet hedder vaskerøret - kan vaske 22 tons tøj om dagen.

gæster fra hele verden.
De ser, hvordan blodigt
slagteritøj, lugtende kitler
fra fiskeindustrien og fedtede bageruniformer forvandles til helt rent tøj, der gøres
klar til at komme ud til kunderne igen.
-Tik, tik, tik, tik, tik.
Lyden af bøjler, der strejfer hinanden, når de tager et
sving på båndene i loftet, er
vedvarende, og i selve vaskeriet dufter der varmt og rent.
Mange af de 110 ansatte er
ufaglærte kvinder, og virksomheden gør en aktiv indsats for at undgå nedslidning. 32 procent af medarbejderne har en anciennitet
på over ti år.

Tøjet er chip-mærket
Ét sted i huset sker indsorteringen. I et andet område
vaskes der. Et tredje sted
centrifugeres der. Så hænges
tøj og linned op. Det sorte-

res og lægges sammen, hvorefter tøjet køres ud med lastbiler og lægges på plads hos
kunden - typisk i et skab hos
den enkelte medarbejder.
Huset er hver dag i gang fra
kl. 04 om morgenen til 01
om natten.
Bøjlerne tikker videre og
synger deres egen lille sang,
mens spørgsmålene presser
sig på inde i journalistens
hoved. Hun tænker på, hvilket hyr, der kan være med at
holde styr på sorte og lyserøde sokker i sit eget lille vaskeri. Her i Vrå skal der ikke
sørges for tøj til fire men til
35.000. Hvad er tricket?
Svaret er på størrelse med
en gajol. Det er en lille sort
chip, der er syet ind i alt tøjet
fra fabrikken, og personligt
opmærket tøj sikrer muligheden for individuelle tøjbeholdninger til den enkelte
medarbejder. Dermed er
Karen Jensen i supermarke-

det i Esbjerg sikker på, at
netop det tøj, hun sender til
vask, er det tøj, som hun får
tilbage igen, når det har
været en tur i Vrå.

Ligger forkert
- Man kan sige, at tøjet har
en dåbsattest, forklarer Jørgen Rasmussen.
Han vil vise den maskine,
der lægger alt tøjet sammen,
og på vej derhen passerer vi
en stor container med morgenkåber til Romulus i Skallerup Klit Feriecenter - det
nye romerske bad.
- Vi har selvfølgelig mange
lokale kunder, men jeg plejer at sige, at 80 procent af
vores omsætning ligger syd
for Aalborg og på Sjælland.
Vi ligger geografisk et helt
forkert sted i landet, for de
nye erhverv, der kommer
hertil, er jo ikke-forbrugende erhverv. Men hvis vi skulle have flyttet, skulle det

Henrik Hansen arbejder i servicegruppen og sætter chip
i de få stykker tøj, der ikke er udstyret med det fra fabrikken.

være sket, før vi byggede til
og lavede meget om for fem
år siden, siger Jørgen Rasmussen.

Intelligent tøj
Han bevæger sig ned mod et
glasbur i vaskeriet, hvor en

af servicegruppens seks
medarbejdere holder til. På
vej derned passerer vi en lille
systue, hvor der laves reparationer, og tøj, der er i stykker og skal repareres, kører
fra båndet til venstre ind til
systuen. Resten fortsætter li-

geud. Igen er tricket den lille
sorte chip, og den har servicemedarbejder og aftenvagt Henrik Hansen en masse med at gøre inde i glasburet.
- Vi har telefonservice og
en on-line web-service, hvor
kunderne kan give os beskeder. F.eks. om at en medarbejder har brug for en større
størrelse bukser. At der er
hul i en skjortelomme, og
den skal repareres, forklarer
Henrik Hansen.
Han er en af virksomhedens forlængede arme ud til
kunderne, og får han en mail
om, at en lynlås er i stykker i
et par bukser, føjer han det
ind i systemet, så bukserne
kører en tur omkring systuen, inden de lægges sammen
og sendes ud til kunden igen.

Tøj overalt
- Bip-bip-bip.
Alarmen lyder, og Henrik

Vraa Dampvaskeri kan vaske alt. Og de gør det.

Hansen rykker ud. En række
bøjler med skjorter er kørt
over kryds på båndet, og det
er Henrik Hansens opgave
at få dem på rette spor igen.
Han har arbejdet i vaskeriet
i halvandet år og har vænnet
sig til alt det nye. Og selv om
han ser meget ens tøj, så er
der mange variationer i tøjet. Han ser busseronner i
str. 10XL og T-shirts i XXsmall, og hans job består af
mange forskellige arbejdsopgaver.
- Den første måned var jeg
godt nok lidt forvirret. Tøjet
kørte rundt for øjnene af

mig, både når jeg var her, og
når jeg havde fri, men man
får hurtigt mere erfaring.
Når de ringer fra et supermarked og siger, at de har
fået en medarbejder, de gerne vil have nyt tøj til, og de
siger, at hun er stor. Meget
stor. Så er jeg blevet bedre til
at hjælpe med at finde en
løsning, siger Henrik Hansen med et smil.

En livsopgave i Vrå
Han har ikke længere tid til
at stå og snakke. Chauffører
ringer ind til ham, og vi lukker døren til glasburet igen.

Ved vaskerøret går arbejdsgangene videre, selv
om eftermiddag er blevet til
aften, og direktør Jørgen
Rasmussen holder fri kl.
18.30 i dag - lidt tidligere
end normalt. Han skal til
badminton og skal dermed
passe en fritidsinteresse.
Og at det kun er en fritidsinteresse ligger helt fast.
Hans helt store interesse og
livsopgave er et dampvaaskeri. Det ligger på Frilandsvej i Vrå.

