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skeri positionen som Danmarks tredje-
største industrivaskeri.

Med hele landet som marked, men en 
placering i et hjørne af Danmark, har 
vaskeriet i Vraa haft en udfordring i en 
branche, hvor logistik spiller en meget 
stor rolle.

Den udfordring har været drivkraft for 
en teknologisk udvikling, der har place-
ret Vraa Dampvaskeri helt i front. Ikke 
blot i Danmark, men også internatio-
nalt.

Allerede i 1991 introducerede Vraa 
Dampvaskeri digitale chips i alt vaske-
tøjet, således at tøjet kan følges og be-
handles online. 

Tradition og teknologi. Det er begre-
ber, som præger modtageren af Er-
hverv Hjørrings Initiativpris 2015, Vraa 
Dampvaskeri A/S.

Traditionen har sit udspring helt tilba-
ge til 1914, da J. K. Rasmussen åbnede 
vaskeriet Frem i Kolding. Hans søn An-
dreas Rasmussen og hans kone Ruth 
fulgte familietraditionen og startede 
vaskeriet i Vraa i 1956.

I dag ejes og ledes Vraa Dampvaskeri 
af tredje og fjerde generation med Jør-
gen Rasmussen som administrerende 
direktør siden 1984.

Men det er banebrydende teknologi, 
der primært har sikret Vraa Dampva-

Vraa Dampvaskeri får Erhverv Hjørrings Initiativpris 2015

På maskinområdet har Vraa Dampva-
skeri haft et mangeårigt samarbejde 
med Jensen Group, der med udgangs-
punkt i Rønne på Bornholm er en le-
dende producent på internationalt 
plan af maskiner til industri-vaskerier. 
Fabrikken i Vraa har med sit avancere-
de produktionsanlæg været showroom 
for Jensen Group.

Vraa Dampvaskeri, der i dag beskæfti-
ger 110 medarbejdere, opererer inden-
for tre segmenter – fødevarer (slagteri-
er, fiskeindustri mm.), service (hoteller, 
kommuner mm.) og måtter.

Fødevareindustrien har traditionelt 
været den mest betydende for Vraa 
Dampvaskeri. Men i kølvandet på fi-

TRE GENERATIONER

Jørgen Rasmussen, 
adm. direktør, og hustru Lene 
overtog vaskeriet i 1984

Jørgen Rasmussens mor, 
Ruth, er fortsat knyttet til 
virksomheden

Jørgen og Lene Rasmussens 
tre børn:

Martin, medlem af direktionen 
med ansvar for it, salg og 
økonomi

Stina, ansvar for CSR og 
certificering

Thomas, teknisk ansvarlig

Thomas, Stina, Martin, Jørgen og Lene Rasmussen.

nanskrisen skar branchen, specielt 
slagterierne, hårdt ned, og vaskeriet 
mistede leverance af beklædning til 
6000 mand.

Det slog hårdt igennem i 2013, hvor 
Vraa Dampvaskeri for første gang i 25 
år måtte konstatere røde tal i årsregn-
skabet.

Det blev dog hurtigt rettet op. En ny 
strategi med en øget satsning på det 
kommunale marked gav en stigning 
i omsætningen på 20 pct. og gjorde 
2014 til et af de bedste år for virksom-
heden.

Væksten i år forventes at blive mere 
moderat. Men udviklingen af virksom-

heden i Vraa fortsætter, og i løbet af 
2015 investeres omkring 10 mio. kr. i 
udvidelser og nyt maskineri.

Et af de teknologiske udviklingsområ-
der er robotteknologi. På verdensplan 
eksisterer der kun seks vaskerirobot-
ter. Én af dem står i Vraa og lægger 
rent tøj sammen og viser dermed vejen 
til yderligere udvikling af familievirk-
somheden.

Med rettidig omhu blev et kommende 
generationsskifte i Vraa Dampvaskeri 
indledt allerede i 2002, og ejerskabet 
af aktieselskabet blev delt ligeligt mel-
lem Jørgen Rasmussen og hans tre 
børn, der efter relevant uddannelse nu 
alle har lederstillinger i virksomheden.

Hvor længe den 66-årige Jørgen Ras-
mussen fortsætter som administreren-
de direktør, har han ikke noget svar på.

”Så længe min mor på 91 er på løn-
ningslisten, kan jeg jo ikke tillade mig 
at gå på pension,” lyder det med et 
glimt i øjet fra Jørgen Rasmussen.
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