
 

 

Undervisning i iværksætteri 

Rørvang Furniture 
Thomas Rørvang stiftede egen virksomhed, allerede mens han selv var un-
der uddannelse. Her kan du læse, hvordan han startede som iværksætter. 
 

”Jeg skal bare ud over stepperne. Om det er 

som selvstændig, eller om det er med min 
sport eller min uddannelse, så skal jeg ikke 

sidde stille.”  
Det, der tiltalte Thomas Rørvang mest ved livet 
som selvstændig, var muligheden for en fleksi-
bel hverdag, så der både blev plads til at 
brænde for sit håndværk og sin sport. For ud-
over at være en dygtig, ambitiøs snedker, så 
var han også ambitiøs inden for ridesporten. 
Som selvstændig har han i højere grad mulig-
hed for selv at planlægge og tilrettelægge sit 
arbejde. Og for Thomas kunne det slet ikke gå 
hurtigt nok med at blive selvstændig. Allerede 
et år inden han var færdigudlært, skabte han 
selv snedkervirksomheden Rørvang Furniture i 
Vejle. 

 
Etablering og karriereafklaring 
Thomas’ kærlighed til træ begyndte allerede, 
da han var helt lille og kom med rundt på det 
limtræsfirma, hvor hans far var salgschef. Tho-
mas begyndte først på tømreruddannelsen på 
Syddansk Erhvervsskole, men valgte senere at 
skifte over til snedkeruddannelsen. Thomas 
kom i lære hos OT Lauridsen, og i 2013 så Rør-
vang Furniture dagens lys. På det tidspunkt var 
Thomas endnu ikke færdiguddannet, så han 
ansatte en svend til at være sin læremester og 
færdiggjorde uddannelsen som snedker i sit 
eget firma. 
I 2013, 2014 og 2015 vandt Thomas Danmarks-
mesterskaberne for unge håndværkere i mø-
belsnedkerkategorien. Han fik desuden en flot 
syvende plads til VM i Brasilien i 2015. 
 
 

 
I dag er Thomas Rørvang 24 år gammel, har to 
fastansatte samt en lang række eksterne sam-
arbejdspartnere. Thomas beskriver sin virk-
somheds mission med følgende ord:  
”Rørvang Furniture udvikler møbler og køk-
kener i højeste kvalitet sammen med kunder, 
der ønsker unikke løsninger. Vi laver løsnin-
ger, der passer ind i ethvert hjem, og vi går 
ofte efter klassiske træk med moderne snit 
og små detaljer, der gør dem tidssvarende.”  
Det kræver en indsats at starte sin egen virk-
somhed, og man må ofte affinde sig med at ar-
bejde meget – i hvert fald til at starte ud med. 
Thomas arbejder i dag mellem 50 og 100 timer 
om ugen. 

 
Produkt- og konceptudvikling 
Rørvang Furniture specialiserer sig særligt in-
den for snedkerkøkkener og -møbler, men virk-
somheden er også frisk på at tage imod nye og 
anderledes opgaver. 
”Vi er vilde med udfordringer og arbejder 
gerne sammen med designere og private, 
fordi vi ofte ikke tænker på samme måde. 
Det skubber til grænserne for, hvad der er 
muligt, og skaber de bedste løsninger.” 
 
 
 



 

 

 

Undervisning i iværksætteri 

Thomas har faste modeller og designs, men 
hvis nogle kunder vil have noget særligt, så le-
verer han også det. Han synes, det er sjovest, 
når han får lov at skabe noget nyt og unikt – så 
længe kvaliteten er i højsædet. Det allervigtig-
ste for ham er, at kvaliteten er i orden, og at 
kunderne får en god oplevelse.  
Thomas Rørvang har også helt styr på sine 
fremtidsplaner. Han ønsker, at virksomheden 
inden for fem år er førende inden for snedker-
køkkener. Det vil også betyde flere ansatte og 
flere samarbejder med forskellige møbel-
brands. 
 
Kunderelationer og salg 
Den første udfordring, mange møder som selv-
stændig, er, hvor man skal finde sine kunder.  
Thomas valgte at kontakte Aarhus Arkitekt-
skole og Kolding Designskole for at lave proto-
typer af de studerendes designs. Dét viste sig 
at være en rigtig god idé, da kendskabet til 
Thomas Rørvangs håndværk spredtes, og kun-
degruppen voksede. En dag fik han en ordre fra 
LEGO.  
”Det er en fed følelse at skaffe nye kunder, 
især når man ikke engang forventer det.” 
På trods af, at Thomas aldrig har brugt penge 
på markedsføring, ruller ordrerne stadig ind. 
Virksomheden har allerede gennemgået sin 
første udvidelse af produktionshallen – efter 
kun at have eksisteret i fem år. Thomas har 
fået lov til at flytte sin virksomhed ind på hans 
gamle læreplads OT Lauridsen, og hvis samar-
bejdet går godt vil de fusionere de to virksom-
heder inden længe.  
”Det fedeste ved at være selvstændig er, når 
produktionen løber som på et samlebånd, 
produktet står klar til tiden, og kunden er til-
freds med det færdige resultat.” 
 

Ressourcer og netværk 
Forældrene har haft stor betydning i springet 
fra lærling til arbejdsgiver. Moderen var 

dengang erhvervsrådgiver i en bank og kunne 
derfor hjælpe Thomas med at få styr på det 
økonomiske aspekt ved at starte virksomhed.  
Som selvstændig kan det være noget af en ud-
fordring at have styr på logistikken i en produk-
tion. Det er derfor en vigtig egenskab, at man 
kan tænke forud for de ansatte. Det kræver 
selvfølgelig også, at man har en idé om, hvor 
man vil ende, og det kræver disciplin og tålmo-
dighed.  
 

 
 
Gode råd 
Thomas Rørvang er passioneret omkring sit 
håndværk og er glad for det arbejde, han laver. 
For ham var et arbejdsliv som selvstændig det 
rigtige valg. Går du også med en iværksætter i 
maven, så har Thomas dette gode råd til dig: 
”Det kræver disciplin, tålmodighed og viden 
om, hvad man gerne vil opnå, hvis man vil 
være selvstændig. Ellers er det bare at 
springe ud i det med al sin energi.” 
 
Ifølge Thomas er der mange positive ting ved 
at være selvstændig. Han har blandt andet fået 
friheden til at bestemme, hvordan han bruger 
sin tid. Som iværksætter skal man dog være 
opmærksom på, at det kræver en indsats og til 
tider kan være hårdt arbejde. Det er ikke no-
get, man bare lige gør fra den ene dag til den 
anden. 


