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Prolog:	Tiden	går
Tiden	står	i	bogstaveligste	forstand	stille	i	Absalons	Kirke	på	Vesterbro	i	København.	Uret	på
kirkens	mur	er	gået	i	stå.	Det	har	kirkens	ejer,	Lennart	Lajboschitz,	tænkt	sig	at	lave	om	på.
På	indersiden	af	kirkemuren	stikker	Lennart	Lajboschitz	nysgerrigt	sin	hånd	ind	i	det
glasskab,	som	det	gamle	urværk	er	placeret	i.

»Tror	du	ikke,	man	gør	sådan?«	spørger	han	og	piller	ved	urværket.	Inden	jeg	når	at	svare,
har	han	sat	uret	i	gang.	Tik	tak,	tik	tak.

»Hallo!	Det	var	da	fedt!	Hvor	morsomt,	nu	har	vi	sat	uret	i	gang!	Er	det	ikke	sjovt?«	Lennart
Lajboschitz’	ansigt	lyser	op	i	et	stort	smil.	Hans	brune	øjne	er	venlige	og	intense.

Jo,	det	er	sjovt,	ikke	mindst	fordi	urets	tikken	nærmest	er	symbolsk.	Efter	at	have	stået	tom
nok	i	lang	nok	tid	til	at	blive	sat	til	salg,	får	kirken	på	Vesterbro	med	sin	nye	ejer	Lennart
Lajboschitz	nyt	liv.	Ved	at	fjerne	de	sidste	bogstaver	i	kirkens	nuværende	navn	bliver
Absalons	Kirke	til	A.B.	Salon	og	forvandles	dermed	til	et	sted,	hvor	folk	kan	mødes	over	alt	fra
film	og	musik	til	bordtennis	og	lektielæsning.	Der,	hvor	der	engang	var	alter,	bliver	der	gjort
plads	til	koncerter	og	filmvisning,	og	i	kirkeskibet	bliver	bænkene	fjernet,	så	der	er	plads	til
bordtennisborde.	Det	gamle	kirkeorgel	er	allerede	væk,	og	den	foreløbige	plan	er,	at	der	skal
stilles	borde	op	på	plateauet	under	taget,	hvor	der	skal	være	rum	til	at	gruble	over	lektier	eller
det	næste	træk	i	et	spil	skak.

Med	andre	ord	bliver	kirken	indrettet	som	et	nyt	forsamlingshus,	et	folkehus,	som	man
entrerer	fra	den	»mindre	majestætiske«	dør	i	siden	af	bygningen	i	stedet	for	gennem	den
store,	tunge	hoveddør.	Her	skal	ingen	føle	sig	små.

»Nu	er	det	folkets,«	siger	Lennart	Lajboschitz.

Efter	han	har	vist	mig	rundt	i	kirken,	går	vi	udenfor	i	den	råkolde	februarluft	og	kigger	op	på
kirken.

Uret	går.	Det	går	ikke	rigtigt,	men	det	går.

Lennart	Lajboschitz	købte	kirken	på	Vesterbro	i	efteråret	2014.	Det	var	hans	ven	og	partner	i
ejendomsselskabet	Colliers	International	Danmark,	Peter	Lassen,	som	en	dag	ringede	ham	op
og	spurgte,	om	det	ikke	var	noget	med	en	kirke.	Få	måneder	forinden	var	der	blevet	overført	i
omegnen	af	1,5	milliarder	kroner	til	Lennart	Lajboschitz’	bankkonto,	da	han	og
forretningspartneren	Jacob	Bier	havde	solgt	70	procent	af	Zebra,	selskabet	bag	Tiger-
forretningerne.	Prisskiltet	på	kirken	på	10,2	millioner	kroner	var	altså	ikke	en	forhindring.
Tilbuddet	om	at	købe	kirken	kom	på	det	helt	rigtige	tidspunkt,	og	Lennart	Lajboschitz	tænkte
»fedt.«

Også	hans	kone,	Sus,	var	glad	for,	at	hendes	mand	og	forretningspartner	gennem	mere	end	25
år	fik	et	nyt	projekt	at	kaste	sig	over.	Siden	1988	havde	Tiger	været	hans	og	familiens
legeplads,	en	platform,	hvor	tanker,	idéer,	koncepter	og	kreativitet	blev	afprøvet	og	udfoldet.
Med	kirken	fik	Lennart	Lajboschitz	en	ny	platform	at	lege	på.	Mens	Sus	stadig	er	involveret	i
Tigers	daglige	drift	som	kreativ	direktør,	er	Lennart	Lajboschitz’	engagement	–	udover	at
være	storaktionær	–	blevet	reduceret	til	en	plads	i	bestyrelsen	og	konsulentarbejde.

Over	årene	og	i	arbejdet	med	Tiger	har	Lennart	Lajboschitz	imidlertid	arbejdet	sig	længere	og



længere	ind	i	en	mission,	han	nu	også	vil	arbejde	på	at	udleve	i	kirken	på	Vesterbro.	Det
handler	om	at	skabe	glæde,	bringe	mennesker	sammen,	skabe	relationer	og	gøre	det	muligt
for	folk	at	realisere	deres	værdier.	Det	kan	lyde	abstrakt	og	en	smule	højtravende,	men	både	i
Tiger-butikkerne	og	i	kirken	bliver	missionen	eksekveret	meget	konkret.

Absalons	Kirke	på	Vesterbro	i	København	bliver
med	Lennart	Lajboschitz	som	ejer	forvandlet	til	et
folkehus	under	navnet	A.B.	Salon.Foto:	Søren
Bidstrup



Resultatet
»Til	jer,	der	kun	tror,	at	det	er	penge,	det	gælder:	Fuck	jer!	I	har	ikke	forstået	en	skid.«
Lennart	Lajboschitz	læser	op	for	mig	fra	en	1.	maj-tale,	han	har	skrevet	for	sjov.	Han	har	en
højtidelig	mine	på	og	hæver	stemmen,	mens	han	læser,	men	han	har	fra	begyndelsen	sagt,	at
talen	er	»sådan	lidt	humoristisk.«	Ordene,	der	kommer	ud	af	Lennart	Lajboschitz’	mund	har
dog	et	gran	af	alvor	i	sig.	Lennart	Lajboschitz	mener	det,	når	han	siger,	at	»penge	er	en
konsekvens	af	handlinger.	Det	er	ikke	en	mening	eller	en	mission.	Handling	er	baseret	på
idéer	…«	Og	det	er	netop	det,	Lennart	Lajboschitz	allerhelst	vil	tale	om:	Værdier,	idéer,
mission,	handling.	En	anderledes	tilgang	til	forretning.	Penge,	derimod,	vil	han	helst	ikke	tale
om.	Men	når	værdier,	idéer,	mission	og	handling	går	op	i	en	højere	enhed,	så	kommer	der
penge	ud	af	det.	I	Lennart	Lajboschitz’	tilfælde	mange	penge.	Rigtig	mange	penge.

Lennart	Lajboschitz	er	ikke	længere	ansat	i	Tiger;	den	virksomhed,	han	stiftede	i	1995,	og
som	endte	med	at	tage	Danmark,	senere	Europa	og	forventeligt	snart	resten	af	verden	med
storm.	I	dag	er	han	konsulent	med	ansvar	for	udvikling	af	Tiger	Music,	kunstsamarbejde	og
Tiger-caféen	Spilbar.	Han	ejer	28,2	procent	af	Zebra	A/S,	selskabet	bag	Tiger,	mens
forretningspartneren	Jacob	Bier	ejer	1,8	procent.	Resten	er	solgt	til	kapitalfonden	EQT.	Og
mens	det	ikke	handler	om	penge	for	Lennart	Lajboschitz,	handler	det	ikke	om	andet	for	EQT.
Kapitalfonde	investerer	i	virksomheder	for	at	sælge	videre	nogle	år	efter	med	profit.	Det
afgørende	for	en	kapitalfond	er	altså,	at	afkastet	på	investeringen	bliver	så	stort	som	muligt.

Tiger	kom	ind	under	EQT’s	vinger	i	2012.	Men	Nordens	største	kapitalfond,	som	hidtil	har
investeret	mere	end	80	milliarder	kroner	i	omkring	100	virksomheder,	var	ikke	ene	om	at
bejle	til	Lennart	Lajboschitz’	livsværk.	Tiger	havde	stort	set	ikke	vist	andet	end	vækst,	siden
begyndelsen	i	1995,	hvor	Zebra	blev	transformeret	til	Tiger.	Ikke	alene	i	Danmark,	men	også	i
udlandet	fungerede	konceptet.	Island,	Storbritannien,	Spanien.	Alle	steder	havde	kunderne
taget	så	godt	imod	Tiger,	at	Lennart	Lajboschitz	efter	15	år	i	2010	måtte	erkende,	at	hvis
væksten	skulle	fortsætte,	så	skulle	der	andre	kræfter	ind	i	organisationen.	Kræfter,	der	havde
erfaring	med	international	ekspansion.	Organisationen	var	hovedsageligt	bygget	op	af
familiemedlemmer,	venner	og	bekendte	af	Lennart	Lajboschitz,	hvilket	havde	fungeret	godt	-
de	var	trods	alt	udvalgt	på	baggrund	af	deres	kompentencer	-	men	organisationen	havde	også
sin	naturlige	begrænsning.	Det	vidste	stifteren	godt.	Han	vidste	også	godt,	at	han	ikke	selv
havde	hverken	evner	eller	lyst	til	at	stå	i	spidsen	for	Tiger	som	administrerende	direktør,	når
der	for	alvor	skulle	skrues	op	for	ekspansion	og	vækst.	Lennart	Lajboschitz	var	–	og	er	–	ikke
nogen	driftsmand.	Desuden	havde	han	brug	for	at	komme	ud	af	rollen	som	»Tiger-manden«.
Titlen	føltes	som	en	spændetrøje,	og	Lennart	Lajboschitz	havde	på	et	helt	personligt	plan
brug	for	muligheden	for	at	udfolde	sin	identitet	i	andre	retninger.	Partneren	Jakob	Bier	havde
qua	sit	advokatvirke	styr	på,	hvad	det	krævede	at	gå	igennem	en	salgsproces,	og	hos	stifteren
selv	var	der	hverken	vemod	eller	nostalgi	at	spore	i	følelsesregistret,	da	de	to	aktionærer	blev
enige	om	så	småt	at	sætte	en	salgsproces	i	gang.

Mange	har	spurgt	Lennart	Lajboschitz,	om	Tiger	er	hans	lille	baby,	og	om	det	derfor	har	været
svært	for	ham	at	slippe	virksomheden,	men	sådan	har	stifteren	det	ikke.	Han	betegner	Tiger
som	det,	der	i	mange	år	gav	ham	en	grund	til	at	stå	op	om	morgenen,	noget,	der	gav	ham
mening	og	udviklede	ham,	og	noget,	der	gav	penge	til	dagen	og	vejen.	Dét	var	dét.	Nu	skulle
der	imidlertid	ske	noget.	Tiger	skulle	videre,	og	Lennart	Lajboschitz	skulle	videre.	Derfor



henvendte	han	sig	til	FIH	Partners,	FIH	Erhvervs	corporate	finance-enhed	og	formentlig
nogle	af	de	bedste	i	landet	inden	for	rådgivning	af	køb	og	salg	af	virksomheder.	FIH	Partners
skulle	hjælpe	med	at	gøre	Tiger	klar	til	salg.	Sammen	med	partner	Peter	Duedahl	Sørensen
blev	den	højtprofilerede	seniorrådgiver,	chefpartner	og	medstifter	af	FIH	Partners,	Oscar
Mosgaard,	sat	på	sagen.	Han	har	igennem	mange	år	har	haft	en	finger	med	i	spillet	i	et	stort
antal	virksomhedshandler,	og	nu	skulle	han	sørge	for,	at	en	af	de	mest	enestående
virksomheder	i	nyere	dansk	erhvervshistorie	kom	i	de	rette	hænder.	Utallige	møder	blev
afholdt	mellem	banken	og	de	to	ejere,	og	Lennart	Lajboschitz	blev	udfordret	på	sin	langtfra
traditionelle	tilgang	til	forretningen.	For	det	meste	gav	han	sig,	men	nogle	få	gange	stod	han
fast	på	sit.	Det	gjaldt	blandt	andet,	da	det	blev	foreslået	at	gribe	ekspansionen	mere
traditionelt	an	ved	at	gå	ind	på	nærmarkeder	først	og	derfra	udvide	til	øvrige	markeder.
Lennart	Lajboschitz	havde	hidtil	åbnet	Tiger-butikker	i	de	lande,	han	syntes	var	interessante,
og	ikke	mindst	hvor	han	havde	fundet	en	god	forretningspartner.	Det	ville	han	ikke	lave	om
på.	Alle	udenlandske	butikker	fungerer	ud	fra	en	joint	venture-aftale,	hvor	den	lokale
forretningsindehaver	ejer	50	procent	og	Tiger	Danmark	ejer	50	procent,	hvilket	motiverer	til
gensidig	forpligtelse.

Netop	partnerkontrakterne	var	et	andet	punkt,	FIH	pressede	på	for	at	få	styr	på.	Det	betød,	at
Lennart	Lajboschitz	(velvilligt)	måtte	rundt	til	alle	sine	partnere,	som	han	havde	indgået
50/50-aftaler	med,	og	forhandle	en	aktionæroverenskomst	på	plads.	Det	skulle	sikre	den	nye
ejer	på	forhånd	fastsatte	vilkår,	hvis	et	samarbejde	skulle	høre	op,	eller	hvis	ønsket	om	at	eje
det	hele	–	og	altså	købe	samarbejdspartnerne	ud	–	blev	aktuelt.	Pandora	er	et	klassisk	og
velkendt	eksempel	på,	at	det	er	en	god	idé,	at	have	styr	på	den	del	af	forretningen,	inden	en	–
som	i	Pandoras	tilfælde	–	eventuel	børsnotering.	Smykkevirksomheden	måtte	inden
selskabets	introduktion	på	børsen	ud	til	alle	sine	distributører	rundt	om	i	verden	og	indgå
individuelle	aftaler.	Det	trak	i	langdrag	i	en	earnout-konflikt	med	Jesper	Nielsen,	der	med
Kasi	Group	stod	for	distribution	af	smykkerne	på	det	tyske	marked.

På	opfordring	af	bankrådgiverne	fik	Lennart	Lajboschitz	styr	på	sine	forretningspartnere.
Men	der	var	mere.	Der	var	også	brug	for	en	grundig	og	brugbar	forretningsplan.	Lennart
Lajboschitz	havde	arbejdet	med	manifester,	missioner	og	visioner,	men	han	havde	aldrig
lavet	en	professionel	forretningsplan.	Til	at	udfærdige	den	blev	konsulentfirmaet	Boston
Consulting	Group	(BCG)	hyret.	Der	blev	udarbejdet	en	forretningsplan	og	et	oplæg,	der	blev
taget	stilling	til	strategien,	og	Lennart	Lajboschitz	fik	besked	på	at	holde	sig	til	et	manuskript
under	fremlæggelsen	af	virksomheden	for	potentielle	købere.	Det	var	han	ikke	vant	til.
Lennart	Lajboschitz	kommer	som	regel	uforberedt	til	møder	og	foredrag	for	på	den	måde	at
gribe	nuet	og	idéerne,	der	opstår.	Der	var	–	og	er	generelt	–	nok	at	se	til	for	en	stifter,	der	er	i
gang	med	at	sælge	sin	virksomhed.

Forberedelserne	til	salget	var	dog	ikke	det	eneste,	Lennart	Lajboschitz’	tanker	var	optaget	af.
Han	og	Jacob	Bier	var	i	fuld	gang	med	at	støbe	kuglerne	til	Tigers	første	satsning	uden	for
Europa.	Alt	imens	salgsprocessen	var	i	gang,	havde	Tiger-ledelsen	sendt	en	mand	til	Japan	for
at	åbne	en	Tiger-butik	dér	–	langtfra	de	velkendte	græsgange	i	Europa.	Blot	få	måneder	inden,
Tiger	i	juli	2012	slog	dørene	op	for	de	japanske	kunder	i	storbyen	Osaka,	intensiveredes
handelsprocessen	i	Danmark.	Interesserede	købere	til	Tiger-kæden	begyndte	i	foråret	samme
år	at	ruste	sig	med	de	relevante	fagfolk	i	form	af	industrielle	og	økonomiske	rådgivere,	og	hos



Tiger	blev	der	gjort	klar	til	præsentation	af	virksomheden.	FIH	havde	budt	en	håndfuld
interesserede	købere	op	til	dans,	og	de	skulle	alle	have	en	grundig	gennemgang	af	Tiger-
konceptet	og	forretningen.

De	fik,	hvad	de	kom	efter.	Lennart	Lajboschitz	førte	an	i	overbevisende	stil.	Han	forklarede
om	de	enkelte	varegrupper,	hvilke	tanker	der	lå	bag	hver	enkel	ting	i	butikken,	og	hvorfor	for
eksempel	de	praktiske	varer	som	batterier	er	placeret	ved	siden	af	de	sjove	varer	som
udklædningsoverskæg.	Det	skaber	kontrast,	og	det	overrasker	kunderne.	Ingen	kunne	efter
rundvisningen	være	i	tvivl	om,	at	der	var	en	mening	med	hver	eneste	detalje	i	Tiger.	Stifteren
havde	gjort	et	godt	indtryk	på	de	jakkesætsklædte	pengemænd.	Han	var	grundig	og
overbevisende	og	vidste,	hvad	han	talte	om.

Det	er	ikke	tilfældige	forretningskoncepter	og	lykkeriddere,	kapitalfonde	kaster	deres
kærlighed	efter.	Alting	var	gennemtænkt	i	Tiger,	og	det	faldt	i	god	jord	hos	kapitalfondene.
Når	Tiger	så	ovenikøbet	kunne	imponere	med	ekstremt	konkurrencedygtige	priser	på	noget
så	banalt	som	kildevand	og	ispinde,	voksede	anerkendelsen	fra	bejlerne.

Da	ledelsesgruppen	efter	rundvisningen	i	butikken	skulle	præsentere	virksomheden,	trådte
Lennart	Lajboschitz	lidt	tilbage.	Dermed	viste	han,	at	der	var	andre	end	stifteren	selv	bag
virksomheden	-	der	var	et	helt	lederteam.	Lennart	Lajboschitz	kunne	muligvis	godt	have	kørt
præsentationen	igennem	selv,	for	han	havde	svar	på	rede	hånd,	uanset	hvilket	spørgsmål,	der
blev	stillet.	Men	andre	fik	ordet,	blandt	andet	virksomhedens	finansdirektør,	og	ligesom
Lennart	Lajboschitz	gav	også	han	indtryk	af,	at	han	vidste,	hvad	han	talte	om,	når	han	talte
om	Tiger.

Én	af	dem,	der	var	med	ved	møderne,	var	Christian	Mariager,	som	senere	blev	ansat	som
Tigers	administrerende	direktør.	Dengang	var	han	ansat	i	den	internationale
konsulentvirksomhed	McKinsey	og	var	hyret	til	opgaven	som	industriel	rådgiver	for
kapitalfonden	Nordic	Capital.	Mens	han	lyttede	til	ledergruppens	præsentation	blev	han
bekræftet	i,	at	Tiger	var	en	ganske	særlig	virksomhed,	som	med	dygtighed	havde	tjent	ganske
mange	penge.	Der	var	blevet	taget	en	masse	små	og	ikke	mindst	rigtige	beslutninger	over	en
årrække,	og	de	var	alle	endt	med	at	være	strikket	så	godt	sammen,	at	konceptet	virkede.	Ikke
bare	i	Danmark,	men	også	internationalt.	Det	er	usædvanligt,	og	det	er	ikke	held,	vurderede
Christian	Mariager.

Med	mere	end	15	års	erfaring	med	detailhandel,	har	Christian	Mariager	set	en	del	forskellige
butikker,	produkter	og	detailkoncepter.	Han	havde	også	set	noget,	der	ligner	Tigers	koncept.
Han	vidste	godt,	at	Tiger	ikke	er	den	eneste	butik,	som	har	indrettet	sig	uden	høje	hylder	og
med	én	vej	gennem	butikken.	Tiger	er	heller	ikke	ene	om	at	spille	iørefaldende	musik	for
kunderne	eller	have	godt	lys	på	varerne.	Intet	af	det	er	unikt.	Men	måden,	det	hele	er
sammensat	på,	konstaterede	Christian	Mariager,	er	unik.	Hvad	der	også	var	en	fordel	for
Tiger,	var	den	begrænsede	direkte	konkurrence.	Det	gav	tilhørerne	endnu	mere	tro	på
mulighederne	i	Tiger.

Det	viste	sig	hurtigt,	at	Lennart	Lajboschitz	havde	formået	at	tage	de	rigtige	beslutninger,
hver	gang	han	stod	ved	en	skillevej.	Det	var	rigtigt	at	gå	fra	udelukkende	at	sælge	varer	til	10
kroner	til	også	at	sælge	varer	til	20	kroner	for	på	den	måde	at	udvide	sortimentet.	Det	var
rigtigt	senere	at	udvide	yderligere,	så	varersortimentet	ikke	er	bundet	op	på	en	eller	to	faste



priser,	og	det	er	rigtigt	at	holde	priserne	meget	konkurrencedygtige.	Det	var	også,	viste	det
sig,	rigtigt	at	gå	ind	på	det	japanske	marked.	Lennart	Lajboschitz	har	med	andre	ord	sjældent
trådt	helt	ved	siden	af,	når	han	skulle	træffe	afgørende	beslutninger.

Kapitalfondene	gik	hjem	og	tyggede	på	Tiger	–	og	Lennart	Lajboschitz	gik	også	hjem	og
overvejede,	hvem	han	havde	lyst	til	at	samarbejde	med.	Han	og	Jacob	Bier	skulle	samlet
beholde	30	procent,	så	det	var	vigtigt,	at	den	kommende	ejer	også	kunne	og	ville	fungere	som
samarbejdspartner.

Hos	kapitalfondene	gik	regnedrengene	i	gang.	Hvad	var	Tiger	værd?	En	butik,	som	sælger
sjove	ting	og	sager.	Som	i	alle	andre	handler	blev	der	regnet	på	potentiel	vækst,	marginer,
kapitalbindinger,	og	der	blev	taget	højde	for	»hvad	nu	hvis-scenarier«.	Og	hvad	med	Japan?
Tiger	var	i	gang	med	at	åbne	i	Japan,	og	ingen	vidste,	hvor	den	satsning	ville	lande.	Det	var	en
ren	dark	horse,	som	ingen	havde	mulighed	for	at	bedømme.	Samtidig	havde	der	været	mindre
fordelagtige	tilfælde	af	opkøb	i	detailhandlen,	hvor	kapitalfonde	som	Polaris	og	Axcel	havde
brændt	fingrene	på	henholdsvis	BabySam	og	Noa	Noa.	Hvad	var	det	her	overhovedet	for	en
forretning?	Tiger	solgte	alt	fra	toiletbørster	til	festlige	iPad-covers,	papirartikler,	stearinlys	og
som	noget	nyt	krydderier,	der	ikke	umiddelbart	passede	ind	i	det	øvrige	varesortiment.	Det
var	startet	som	en	discountbutik,	men	havde	udviklet	sig	til	det,	der	i	international
detailhandel	kaldes	et	»fun	shopping«-koncept.	Kiggede	man	i	regnskabsbøgerne,	var	der
både	vækst	på	omsætningen	og	indtjeningen.	I	regnskabsåret	2011	lå	omsætningen	på	710
millioner	kroner	mod	520	millioner	kroner	året	før	og	virksomheden	havde	over	de	seneste
fem	år	haft	vækst	på	omsætningen	med	25	procent	hvert	år.	Indtjeningen	var	fulgt	med	og	lå
på	110	millioner	kroner	mod	73	millioner	kroner	året	før.	Med	en	indtjeningsmargin,	der	over
de	seneste	tre	år	havde	ligget	stabilt	på	14-15	procent,	så	tallene	ganske	pæne	ud.	Alene	i	2012
var	52	nye	Tiger-butikker	poppet	op	rundt	omkring	i	Europa,	og	virksomheden	bestod	nu	af
flere	end	170	forretninger	–	samt	en	nyåbnet	butik	i	Japan	–	og	i	alt	1.700	ansatte.	Ved
udgangen	af	2012	forventede	man	at	have	slået	sig	ned	195	steder.	Men	kunne	det	fortsætte?
Tiger	gav	anledning	til	en	del	spørgsmål.	Men	Morten	Hummelmose	fra	EQT	holdt	fast.	Han
og	EQT	ville	have	Tiger,	og	Lennart	Lajboschitz	var	en	meget	stærk	medvirkende	faktor.
Morten	Hummelmose	var	fascineret	af	konceptet,	blandt	andet	fordi	Lennart	Lajboschitz
kunne	præsentere	konceptet	på	en	inspirerende	og	indlevende	måde.	Kombinationen	af	at
være	værdidrevet	og	fokusere	på	resultatet	faldt	i	god	jord	hos	kapitalfonden.

Det	var	ikke	nyt	for	Lennart	Lajboschitz,	at	EQT	havde	et	godt	øje	til	hans	forretning.
Kapitalfonden	havde	længe	gjort	tilnærmelser,	og	i	slutningen	af	2011	blev	henvendelserne
fra	kapitalfonden	mere	seriøse.	Morten	Hummelmose	var	blevet	sat	i	spidsen	for	EQT	i
Danmark,	efter	den	tidligere	direktør,	Peter	Korsholm,	var	stoppet	efter	12	år	i	kapitalfonden.
Morten	Hummelmose	havde	fået	ansvaret	for	investeringerne	i	fonden	EQT	VI,	og	ved	et
møde	i	efteråret	2011	spurgte	Morten	Hummelmose	Tiger-stifteren	direkte:	»Er	du
interesseret	i	at	sælge?«	Det	var	Lennart	Lajboschitz.	Han	var	sådan	set	i	fuld	gang	med	at
forberede	et	salg.

Den	intense	interesse	og	ihærdige	indsats	fra	EQT’s	side	gav	i	sidste	ende	pote.	Det	var	heller
ikke	uden	betydning,	at	Jacob	Bier	havde	en	god	kontakt	med	kapitalfonden,	og	at	EQT	kunne
stille	med	yderst	kompetente	folk	med	kendskab	til	detailhandel	til	bestyrelsen.	En	af	dem
var	Manel	Adell	Domingo,	som	fra	2002	til	2013	stod	i	spidsen	for	spanske	Desigual,



tøjmærket	med	en	erklæret	filosofi	baseret	på	positivitet,	tolerance,	engagement	og	glæde.
Siden	Desigual	blev	stiftet	i	1984,	er	virksomheden	vokset	voldsomt	og	omsætter	i	dag	for
næsten	830	millioner	euro.	Der	var	også	Rolf	Eriksen,	tidligere	topchef	for	den	svenske
tøjgigant	H&M.	Fra	2000	til	2009	sørgede	Rolf	Eriksen	for,	at	H&M’s	aktionærer	fik	et	samlet
afkast	på	120	procent,	mens	det	ledende	svenske	aktieindeks	gav	et	afkast	på	minus	31
procent.	Der	var	Michael	Hauge	Sørensen,	manden	bag	Eccos	succes	i	Asien.	Og	så	var	der
Ole	Andersen,	bedst	kendt	for	sin	formandspost	i	Danske	Bank.	Disse	fire	erfarne	herrer	var
ikke	uden	betydning	for	valget	af	køber.

Den	10.	oktober	2012	blev	det	officielt,	at	Tiger	var	solgt	til	EQT.	Transaktionen	gik	igennem	i
januar	2013.	Værdien	var	blevet	fastlagt	på	omkring	to	milliarder	kroner,	hvilket	betød,	at
Lennart	Lajboschitz	fik	omkring	1,5	milliarder	kroner	ud	af	handlen.

Tiger	er	langtfra	blandt	de	største	virksomheder,	EQT	har	haft	i	porteføljen,	men	størrelsen	er
ikke	så	væsentlig,	når	blot	der	er	udsigt	til	et	fornuftigt	afkast	på	investeringen.	Og	det	var
der.	I	pressemeddelelsen	skrev	EQT,	at	der	findes	meget	få	detailhandelsvirksomheder	med
samme	internationale	vækstpotentiale.

Når	Lennart	Lajboschitz	i	dag	skal	pege	på,	hvorfor	han	valgte	at	sælge	sin	virksomhed	til
EQT	nævner	han	blandt	andet,	at	EQT	viste	størst	interesse	for	Tiger.	De	meldte	klart	ud	og
viste	en	ihærdig	interesse	i	virksomheden.	De	var	fast	besluttet,	og	de	var	ikke	alt	for	smarte.
Det	tiltalte	Lennart	Lajboschitz.

Men	selvom	EQT	viste	stor	interesse	for	Tiger,	og	selvom	Lennart	Lajboschitz	valgte	den
køber	og	samarbejdspartner,	han	vurderede	var	bedst	for	Tiger,	er	han	stadig	i	tvivl	om,
hvorvidt	finansfolkene	helt	begriber,	hvad	det	er,	han	har	skabt	–	og	hvad	det	er,	de	har	købt.
Lennart	Lajboschitz	tvivler	på,	at	folkene	fra	EQT	forstår	det,	han	selv	betegner	som	»magien
i	æsken.«	De	kan	se	effekten,	og	de	er	klar	over,	at	der	er	noget	specielt,	noget	der	fungerer.
Men	de	forstår	ikke	indholdet,	for	de	er	i	en	anden	sfære,	mener	Lennart	Lajboschitz.

Måske	forstår	de	i	EQT	ikke	magien,	Lennart	Lajboschitz	taler	om.	Måske	ser	de	bare
anderledes	på	forretning,	end	han	gør.	Spørger	man	i	dag	Morten	Hummelmose	til	Lennart
Lajboschitz’	mere	filosofiske	tanker	om	Tiger,	er	det	tydeligt,	at	han	slet	ikke	køber
præmissen.	Han	køber	det	faktum,	at	Lennart	Lajboschitz	og	hans	personlighed	har	været	en
stor	del	af	konceptet.	Men	han	mener	ikke,	Tiger	er	unik.	Der	findes,	ifølge	Morten
Hummelmose,	andre	butikker,	der	kan	det	samme,	som	Tiger	kan.

Uagtet	forskellig	tilgang	til	forretning	har	Lennart	Lajboschitz	og	Morten	Hummelmose
sammen	med	bestyrelsen	forstået	at	få	Tiger	sendt	ud	over	rampen	til	verdens	forbrugere.
Alene	i	2014	åbnede	Tiger	med	EQT	bag	sig	124	nye	butikker.	Samme	år	blev	der	ansat
omkring	45	nye	administrative	medarbejdere	i	København.	Det	betyder,	at	Tiger	i	dag	består
af	422	butikker	og	145	administrative	medarbejdere.

Han	taler	sjældent	om	penge,	Lennart	Lajboschitz.	Det	har	aldrig	været	hans	drivkraft.	Men
at	nå	et	godt	resultat	foragter	han	ikke.	At	kæmpe	for	noget	og	ende	med	at	blive	belønnet	for
sin	præstation	er	han	ikke	for	fin	til	at	glæde	sig	over.	Lennart	Lajboschitz	er	en	dårlig	taber,
og	han	ønsker	vitterligt,	at	de	værdier,	han	står	for,	bliver	udbredt.	Han	ønsker	at	sprede
glæde	og	overraske	med	skæve	produkter,	smal	musik	og	kunst.	Det	er	der,	og	ikke	i	kolde
kontanter,	sejren	er	sødest	for	Lennart	Lajboschitz.	Det	holder	han	fast	i,	blandt	andet	i	sin



uofficielle	1.maj-tale:

»Kammerater,	vi	har	sejret,«	råber	han	ud	i	det	lille	kontor	på	Islands	Brygge.

»Og	I	har	ikke	set	det,	fordi	I	er	indhyllet	i	borgerskabet.	Vi	hørte,	vi	ikke	tjente	penge	med
mere,	men	vi	kæmpede	for	det	–	for	det,	vi	troede	på,	og	det,	vi	tror	på.«

Lennart	Lajboschitz	blev	med	salget	af	Tiger	en	af	Danmarks	rigeste	personer.

Never	trust	a	man	in	a	suit.	Lennart	Lajboschitz’	tilgang
til	forretning	er	ikke	som	andres.	Det	har	indimellem	ledt
til	uenigheder	mellem	stifteren	og	Tigers	nye	ejer,	EQT.
Foto:	Thomas	Lekfeldt



Barndom
Allerede	som	barn	ville	Lennart	Lajboschitz	udfordre	konventionerne.	Nysgerrigheden,
kreativiteten	og	trangen	til	at	prøve	grænser	af	antydedes	i	skoletiden,	hvor	Lennart
Lajboschitz	fra	1.	klasse	blev	sendt	af	sted	med	bussen	fra	Amager	til	Carolineskolen,	som
dengang	lå	på	Nørrebro,	en	tur	på	omkring	syv	kilometer.	Der	gik	ikke	lang	tid,	før	turen	blev
for	triviel	for	Lennart	Lajboschitz.	Han	satte	sig	for	at	finde	ud	af,	hvor	mange	måder	man
kunne	komme	fra	Amager	til	Nørrebro	med	busser	og	sporvogne.	I	stedet	for	at	sætte	sig	ned
og	tale	og	tælle	og	tegne	de	forskellige	ruter,	tog	Lennart	Lajboschitz	en	mere	antropologisk
undersøgelsesmetode	i	brug	for	at	finde	svaret	på	sin	problemstilling.	Sammen	med	en
kammerat	kørte	han	rundt	med	busser	og	sporvogne	efter	skoletid	for	at	afdække	de
forskellige	ruter	mellem	skole	og	hjem,	og	ingen	omveje	var	for	store.	Det	betød,	at	de	to
skoleknægte	en	dag	tog	en	bus	fra	Nørrebro	vestpå	til	Brønshøj	Torv	blot	for	at	se	hvilke
forbindelser,	der	var	derfra	til	Amager	–	som	i	øvrigt	ligger	øst	for	Nørrebro,	altså	i	den	stik
modsatte	retning.	Så	sad	de	to	drenge	i	busser	og	sporvogne	og	kommenterede	folks
påklædning,	eller	de	stod	af	et	tilfældigt	sted	og	dumpede	ind	i	et	antikvariat	for	at	se	på
gamle	tegneserier.

Med	en	fødselsattest	fra	1959	er	Lennart	Lajboschitz	vokset	op	i	en	tid	med
antikrigsdemonstrationer,	kvindefrigørelse	og	»make	love,	not	war«	som	tidens	sympatiske
slogan.	I	1967	blev	det	forbudt	at	slå	elever	i	de	danske	skoler,	og	dermed	røg	spanskrøret
også	ud	af	klasselokalerne.	The	Beatles	førte	an	i	ungdomsoprøret,	og	elever	demonstrerede
imod	afskaffelsen	af	gratis	feriebilletter	med	DSB,	sagde	nej	til	karakterer	og	diktatur	i	skolen
og	ja	til	demokrati,	gruppearbejde	og	diskussioner.	Hos	familien	Lajboschitz	på	Amager	blev
der	også	diskuteret.	Faren	i	huset	var	grossist,	mens	moren	var	uddannet	pædagog	og
arbejdede	på	Kofoeds	Skole,	en	social	institution	beliggende	på	Amager	tæt	på	hjemmet.
Rummeligheden	var	ikke	bare	en	vigtig	værdi	for	familien,	den	blev	også	praktiseret,	når
socialt	udsatte	mennesker	og	skæve	eksistenser	fra	Kofoed	Skole	var	på	besøg,	eller	når
nummer	tre	i	søskendeflokken	på	fire,	Lennart,	havde	brug	for	at	tale	med	sine	forældre	–
ofte	til	langt	ud	på	natten	–	om,	hvorfor	verden	var	skruet	sammen,	som	den	nu	engang	var.

Ingen	spørgsmål	var	for	store,	ingen	for	små,	og	forældrenes	forståelse	og	tålmodighed	hørte
sjældent	op.

Det	gjorde	den	heller	ikke	på	en	af	de	mere	bemærkelsesværdige	fødselsdage	i	Lennart
Lajboschitz’	barndomsland.	Lennart	havde	nogle	dage	forinden	den	store	dag	meddelt,	at	der
kom	en	flok	kammerater	på	besøg,	og	forældrene	havde	dækket	op	til	børnefest	i	haven.	Men
der	kom	ingen	børn	til	fødselsdagsfest.	I	stedet	troppede	omkring	20	velvoksne	mænd	til
morens	store	overraskelse	op.	Det	var	håndværkerne	fra	vejen,	Lennart	Lajboschitz	havde
inviteret,	for	mens	de	over	et	stykke	tid	havde	arbejdet	med	noget	vejarbejde	foran	huset,	var
Lennart	blevet	venner	med	dem.	Der	blev	fest,	håndværkerne	stak	fødselsdagsbarnet	en
femmer,	og	inden	de	gik	igen,	havde	de	fået	fikset	flagstangsnoren,	som	var	knækket.	Og	så
blev	flaget	hejst.

Lennart	Laboschitz	havde	travlt	i	sin	skoletid.	Så	travlt,	at	han	ikke	afsatte	meget	tid	til
skolearbejde.	Det	faglige	interesserede	ham	ikke,	men	det	var	der	til	gengæld	mange	andre
ting,	der	gjorde.	Socialt	liv,	fotografering,	tegneserier,	bordtennis	og	festivaler.	Skolen	havde
dog	alligevel	en	vigtig	funktion.	Den	fungerede	som	en	social	ramme,	hvor	der	var	tryghed	og



fællesskab.

Carolineskolen	i	København	er	byens	eneste	jødiske	skole	og	adskiller	sig	blandt	andet	fra
folkeskolen	ved,	at	eleverne	lærer	hebraisk	og	ved	at	dyrke	jødiske	traditioner	og
højtideligheder.	Men	skolen	er	også	kendetegnet	ved	et	stærkt	fællesskab,	en	form	for
landsby	i	København,	hvor	alle	kender	hinanden.	Lennart	Lajboschitz	var	gode	venner	med
sine	lærere,	som	han	tog	på	Roskilde	Festival	sammen	med	og	besøgte	uden	for	skoletiden.
Lærerne	lærte	Lennart	Lajboschitz	om	livet,	de	lærte	ham	at	diskutere,	og	de	lærte	ham,	at
uenighed	og	skænderi	ikke	nødvendigvis	betyder,	at	man	er	uvenner.	Trygheden	i	familien	og
trygheden	i	skolen	gav	Lennart	Lajboschitz	den	nødvendige	opbakning	til	at	forme	en	stærk
selvtillid	og	en	frygtløshed,	som	gav	ham	mod	på	livet.

»Du	kan	blive,	hvad	du	vil,	Lennart,	du	bestemmer	selv,«	sagde	mormoren	en	dag	til	sit
barnebarn,	og	med	den	opbakning	drog	Lennart	Lajboschitz	ud	i	verden.	At	morgendagen
skulle	blive	den	fedeste	nogensinde	sad	så	dybt	i	ham,	at	hverken	oliekrisen,	Erhard	Jacobsen
eller	Fremskridtspartiet	kunne	ændre	på	den	sag.	Heller	ikke	en	uimponerende	HF-eksamen
slog	Lennart	Lajboschitz	ud.	I	morgen	var	stadig	den	fedeste	dag.

Midt	i	den	ustadige	glæde	over	livet,	gjorde	unge	Lennart	Lajboschitz	sig	tanker	om,	hvordan
han	ville	forvalte	sit	liv.	Han	kom	relativt	let	til	de	ting,	der	interesserede	ham.	Han	var	for
eksempel	socialt	begavet	og	fungerede	godt	i	sociale	miljøer,	og	han	var	god	til	at	spille
bordtennis.	Men	han	havde	en	tendens	til	at	give	slip,	når	han	nåede	et	vist	niveau,	og	på	et
tidspunkt	blev	Lennart	Lajboschitz	træt	af	at	hvile	på	at	være	bedre	end	gennemsnittet	til	de
ting,	han	foretog	sig.	Han	blev	enig	med	sig	selv	om,	at	det	skulle	være	slut	med	at
sammenligne	sig	selv	og	sit	talent	med	andre,	for	det	begrænsede	ham	til	kun	lige	akkurat	at
blive	bedre	end	dem,	han	sammenlignede	sig	med.	I	stedet	ville	han	måle	sine	præstationer	i
forhold	til	sig	selv.	Han	ville	stille	krav	til	sig	selv	og	sørge	for	at	blive	ved,	selv	når	noget	var
svært.	Sørge	for	ikke	at	give	op,	når	modgangen	viste	sig.	Bevidstheden	om	at	slippe	behaget
og	i	stedet	yde	en	ekstra	indsats	gjorde	en	forskel	for	Lennart	Lajboschitz.	Fra	at	skøjte	rundt
i	tilværelsen	fik	han	mod	på	at	arbejde	hårdt	for	at	nå	sine	mål.	Han	indså,	at	han	var	et
privilegeret	menneske	–	den	første	generation	i	familien,	som	er	vokset	op	i	et	land	med
demokrati,	hvor	der	ikke	er	krig	og	med	alle	basale	nødvendigheder.	Set	i	det	lys	var	Lennart
Lajboschitz	født	med	en	guldske	i	munden,	og	det	valgte	han	at	betragte	som	en	mulighed	for
at	komme	videre.	I	dag	kan	han	arbejde	med	et	projekt	i	årevis,	blive	ved	og	ved,	lyder	det
både	fra	ham	selv	og	venner.	Hvis	der	er	et	mål	og	en	mission,	som	Lennart	Lajboschitz	tror
på,	så	bliver	han	ved	til	den	bitre	ende.



Lennart	som	teenager	med	sin	gode	ven
Gregers	Beglaubter,	som	den	dag	i	dag
er	ansat	i	Tiger.	Privatfoto



Missionen
Lennart	Lajboschitz	krydser	gaden	på	Islands	Brygge	i	København.	Det	er	en	bidende	kold
novemberdag,	og	han	har	pakket	sig	godt	ind	i	en	lidt	for	stor,	armygrøn	jakke.	I	den	ene	hånd
har	Lennart	Lajboschitz	en	plasticpose	fra	SuperBrugsen,	den	anden	hånd	rækker	han	frem
og	siger	goddag,	inden	vi	går	indenfor	på	et	lille	kontor.	For	enden	af	det	lille	rum	står	et	stort
skrivebord,	hvorpå	en	stor	skærm	fra	Apple	er	placeret.	Den	er	splinterny,	fortæller	Lennart
mig	senere.	På	en	reol	ligger	nogle	billeder	og	venter	på	at	blive	hængt	op	på	de	bare,	hvide
vægge,	og	i	det	lille	tekøkken	står	en	racercykel	som	med	den	rette	balance	mellem	simpel	og
avanceret	ligner	noget,	der	falder	perfekt	ind	i	tidens	trend	på	de	københavnske	cykelstier.

Cyklens	ejer	er	Lennart	Lajboschitz’	bror,	Eli	Lajboschitz.	Det	er	også	ham,	der	er	registreret
på	adressen.	Men	Lennart	Lajboschitz	har	brugt	kontoret,	efter	at	han	ikke	længere	har	sin
daglige	gang	i	Tigers	kontorlokaler	i	indre	by.	Her	kan	han	arbejde	med	sine	idéer,	med
kirken	og	Tigers	kulturelle	tiltag	som	Tiger	Music	og	de	forskellige	samarbejder,
virksomheden	har	indgået	med	danske	kulturinstitutioner.	Lennart	Lajboschitz	har	smidt
overtøjet.	Under	jakken	har	han	sin	sædvanlige	»uniform«	på:	Lærredsbukser	og	en	pullover
over	en	skjorte.	Ingen	dikkedarer.	Han	sætter	kaffe	over	i	tekøkkenet	og	hiver	en	pakke
rugbrød,	en	pakke	ost	og	en	liter	juice	op	af	indkøbsposen	fra	SuperBrugsen	og	stiller	det	hele
på	skrivebordet.	Så	er	der	ostemadder.

Lennart	Lajboschitz	nærmest	insisterer	på	at	holde	begge	ben	solidt	plantet	på	jorden.	Den
usnobbede	tilgang	til	omverdenen	har	en	rod.	Den	kommer	fra	en	opdragelse	med	vægt	på
accept	af	andre	mennesker,	som	er	indprentet	så	dybt	i	ham,	at	han	nærmest	foragter
arrogance	og	snobberi.	Han	giver	ikke	noget	for	folk	med	store	positioner	på
direktionsgangene.

»De	er	alle	sammen	totalt	selvfede	over,	hvor	intelligente	de	er.	Men	det	er	til	at	brække	sig
over,	for	det	er	slet	ikke	det,	det	handler	om,«	mener	Lennart	Lajboschitz	og	fortæller	en
historie	om	engang,	han	fik	et	hak	over	tuden	af	sin	far,	fordi	han	lidt	for	kækt	havde
kritiseret	en	fyr	for	ikke	at	være	alt	for	kvik.

»Det	skal	du	ikke	sige,«	lød	den	klare	besked	fra	faren.	»For	han	er	et	meget	pænt
menneske.«

Lennart	Lajboschitz	måtte	erkende,	at	han	havde	været	for	hurtig	i	sin	udmelding.	Et
menneskes	karakter	handler	i	Lajboschitz’	optik	ikke	om	intelligens.

»So	what,	om	man	er	intelligent?«

Mens	nogle	typer	får	en	hård	medfart,	omfavner	Lennart	Lajboschitz	autenticitet,	det	skæve,
undergrundskulturen	og	ungdommen.	Det	er	dér,	han	finder	inspiration,	og	det	er	dét,	der	er
kilden	til	Lennart	Lajboschitz	forretningsidéer.	Logikken	er,	at	hvis	man	skal	give	folk	noget,
der	skaber	værdi,	er	man	nødt	til	at	kende	deres	værdier.	Og	hvis	man	prøver	at	finde	svaret	i
bøger	og	blade,	ja	så	har	man	på	forhånd	stillet	sig	på	bagkant	af	udviklingen.	Er	der	et	sted,
Lennart	Lajboschitz	helst	ikke	befinder	sig,	så	er	det	i	slipstrømmen	af	andre.	Den	pointe	slår
han	fast	igen	og	igen	med	forskellige	vendinger.

»Vi	løber	ikke	efter	bolden,	vi	spiller	bolden.«

»Vi	vil	hellere	være	skabende,	end	forsøge	at	fange	tidens	trend.«



»Vi	vil	selv	være	en	dynamo	på	noget,	som	vi	tror	på,	har	en	værdi	for	dig.«

Lennart	Lajboschitz	kalder	sin	tilgang	til	forretning	for	»sociologisk«.	Det	handler	altså	for
ham	om	at	observere	og	reagere	på	forholdet	mellem	mennesker;	se	på,	hvordan	vi	er
sammen	og	hvilke	værdier,	der	er	vigtige	for	os.	Hvad,	der	gør	mennesker	glade.
Observationerne	gør	han	sig	for	eksempel	i	samværet	med	sin	familie	og	venner,	når	han
rejser,	og	når	han	står	til	en	koncert	på	Roskilde	Festival,	hvor	han	sammen	med	familien	i
årevis	har	haft	boden	Solkunst.

Da	Rolling	Stones	og	Stevie	Wonder	i	sommeren	2014	spillede	op	til	fest	på	Roskilde	Festival,
var	Lennart	Lajboschitz	på	plads	blandt	tilhørerne.	Det	huede	imidlertid	ikke	Lennart
Lajboschitz,	at	folk	snakkede,	mens	musikerne	var	i	gang	på	scenen.	Det	irriterede	ham,	for
han	var	kommet	for	at	høre	musikken	-	ikke	andres	sniksnak.	Lennart	Lajboschitz	fulgtes
med	sin	søn	Jonas	til	koncerten,	og	fra	den	yngre	generation	lød	forklaringen:	Sådan	går	folk
altså	til	koncert	nu	til	dags.	Det	handler	mest	om	at	være	der,	og	så	er	det	fint	at	snakke
samtidig.

Sådan	en	iagttagelse	tager	Lennart	Lajboschitz	med	sig,	og	han	bruger	sin	viden	fra	alverdens
begivenheder	til	at	finde	ud	af,	hvilke	produkter	og	koncepter	der	skal	udvikles	for	at	ramme
det	enkelte	individs	behov	og	værdier.	På	den	måde	er	Tiger	bygget	op	med	det	formål	at
realisere	og	konkretisere	værdier.	Mindre	abstrakt	kan	man	sige,	at	når	Tiger	sælger	en	bold,
som	ret	beset	blot	er	et	stykke	læder	eller	plastic	med	luft	indeni,	så	har	Lennart	Lajboschitz
tænkt	følgende	tanke:	Hende,	der	køber	den	her	bold,	kan	bruge	den	til	at	lege	med	sin	søn,
sin	datter	eller	sin	ven.	På	den	måde	realiserer	hun	værdien	om	at	være	sammen	med	sit	barn
eller	sine	venner	på	en	sjov	måde.	Værdien	bliver	til	virkelighed.	Altså	meget	mere	end	læder
og	luft.	Sociale	relationer	er	ifølge	Lennart	Lajboschitz	et	’key	word	for	happiness’	for	stort
set	alle	mennesker.

Deraf	udspringer	Tiger-konceptet	i	alle	led	af	forretningen.	Butikkerne,	Tiger	Music	og	den
lille	café	»Spilbar«	i	Mikkel	Bryggers	Gade	i	indre	København.	Samme	tanke	ligger	bag
Lennart	Lajboschitz’	nye	projekt,	kirken	–	A.B.	Salon	–	på	Vesterbro	i	København.	Det
handler	om	samvær,	om	relationer	og	om	at	skabe	lykke.	Det	er	Tigers	eksistensberettigelse,
og	det	er	efterhånden	blevet	en	mission	for	alt,	hvad	Lennart	Lajboschitz	foretager	sig.

Når	han	ser	tilbage	på,	hvordan	han	har	arbejdet	med	mål	og	mission,	forklarer	han	det	med
hjælp	fra	en	af	tidens	populære	navne	inden	for	forretningsudvikling	og	ledelse,	Simon	Sinek.
Den	amerikanske	erhvervsguru	har	slået	sit	navn	fast	med	videoklip	og	punchlines	som	»if
you	don’t	understand	people,	you	don’t	understand	business«.	Han	har	blandt	andet	skrevet
bogen	»Start	with	why«,	og	hans	videoklip	på	YouTube	og	TED	(online	videokanal	med
sloganet	»ideas	worth	spreading«)	er	set	af	flere	hundrede	tusinde	mennesker.	Simon	Sineks
pointe	er,	at	de	virksomheder,	personer	og	organisationer,	som	har	en	mission,	har	loyale
kunder.	De,	der	er	i	stand	til	at	gentage	deres	succes	igen	og	igen,	kan	alle	sammen	som
udgangspunkt	svare	på	spørgsmålet	om,	hvorfor	de	laver	det,	de	laver.	Succesfulde
virksomheder,	fortæller	Simon	Sinek,	tager	alle	sammen	udgangspunkt	i	hvorfor	i	stedet	for
hvad	og	hvordan.

Lennart	Lajboschitz	er	tydeligt	inspireret	af	Simon	Sinek.	Når	han	forklarer	om	teorien,
tegner	og	forklarer	han	engageret.	Han	fortæller	blandt	andet	om	»den	gyldne	cirkel«,	hvor



»why«	er	cirklens	kerne	og	»what«	er	placeret	i	yderkanten.	Midt	imellem	de	to	punkter	er
»how«.	Cirklen	illustrerer,	at	kernen	i	en	virksomheds	forretning	er	-	eller	bør	være	-	hvorfor.
Hvorfor	laver	vi	det,	vi	laver?	Når	man	har	svaret	på	det	spørgsmål,	kan	man	gå	videre	til
hvordan,	man	skal	realisere	sin	mission	og	med	hvilke	produkter	eller	services.	De	fleste
virksomhedsledere	og	-ejere	ved	godt,	hvad	de	laver,	og	de	ved	godt,	hvordan	de	laver	det,
men	mange	har	svært	ved	at	besvare	det	mest	essentielle	spørgsmål:	Hvorfor?

Lennart	Lajboschitz	er	engageret,	grundig	og	overbevisende,	når	han	taler	om	at	være
missionsdrevet	i	sin	tilgang	til	forretning,	og	for	at	komme	hurtigt	fra	pointe	til	pointe,	stiller
han	spørgsmål	til	sig	selv	og	svarer,	så	han	kan	komme	videre	i	fortællingen.

»Men	hvad	er	det	missionsdrevne	så?«	spørger	han	og	svarer:

»Du	vil	se,	at	virkelig	meget	af	det,	jeg	laver,	handler	om	en	mission.	Og	Tiger	handler	om	en
mission,	fordi	jeg	har	været	dominerende	i	den	faktor.«

»Og	hvad	er	så	Tigers	mission,«	spørger	han.

Han	svarer	igen	sig	selv:

»Tigers	mission	bygger	på	det,	der	hedder,	at	mennesker	har	tanker	og	værdier.	Tanker	og
værdier	er	bare	elektromagnetisme,	der	foregår	i	hjernen,	men	idet	du	handler	på	det,	så	sker
der	noget	nyt,	der	hedder,	at	det	bliver	en	del	af	livet.	Du	virkeliggør	værdien	ved	at	handle	på
det.«

Nyt	spørgsmål:

»Hvordan	kan	jeg	være	en	katalysator	for,	at	du	kan	leve	dine	værdier	ud?«

Svar:

»Det	er	ikke	mine	værdier,	jeg	arbejder	ud	fra,	for	så	ville	jeg	være	smagsdommer.	Det	er	jeg
ikke.	Jeg	har	nogle	grænser,	nogle	ydre	grænser.	For	eksempel	har	jeg	ikke	lyst	til	at	lave	en
stor	kongres	for	et	nyt	naziparti	eller	lignende,	det	går	uden	for	mine	grænser.	Men	inden	for
mine	grænser	er	der	en	stor	tolerance	for,	hvordan	jeg	kan	være	en	katalysator	eller	hjælpe
mennesker	med	at	leve	deres	værdier	ud.«

Spørgsmålene	fortsætter:	Hvordan	gør	vi	det?	Hvad	er	vigtigt	for	dig?	Og	svarene	følger	efter:
Ved	at	tilbyde	noget,	der	styrker	sociale	relationer.

»Vi	vil	godt	spille	ind,	så	meget	vi	kan,	i	hjertet	på	dig.«

Det	gør	Lennart	Lajboschitz	med	Tigers	produkter,	med	pladeudgivelser	i	Tiger	Music	og	med
Spilbar.	Idéen	til	Spilbar	opstod,	da	han	besøgte	stedet	Fat	Cat	i	New	York,	en	klub	beliggende
i	en	kælder	på	Manhattan	i	New	York.	På	Fat	Cat	kan	man	både	spille	bordtennis,	billard	og
lytte	til	jazz,	og	Lennart	Lajboschitz	blev	fascineret	af	stemningen.	Mens	Fat	Cat	i	New	York
er	beliggende	i	store,	rå	lokaler,	ligger	Tigers	Spilbar	i	mindre	lokaler	i	Mikkel	Bryggers
Stræde	i	København.	Lennart	Lajboschitz	kalder	caféen	et	»laboratorium.«	Idéen	var	ikke	at
lave	en	kopi	af	det,	han	havde	set	på	Manhattan,	men	snarere	at	gå	videre	med	den
inspiration,	han	havde	fået.	Sådan	opstår	de	fleste	idéer,	Lennart	Lajboschitz	får.	Ved	at
iagttage	mennesker	og	steder,	blive	inspireret	og	undersøge,	hvordan	han	kan	bruge	det	i	sin
egen	mission.



»Det	er	ikke	nødvendigvis	mig,	der	får	idéerne.	Det	er	mig,	der	samler	idéerne.	Der	er	mange
mennesker,	der	er	kommet	med	en	løs	idé,	men	én	ting	er	at	få	idéen,	en	anden	ting	er	at	tage
fat	i	idéen.	Jeg	gør	begge	dele,	men	der	er	også	mange	andre,	der	får	idéerne,«	siger	Lennart
Lajboschitz.

En	af	dem	er	Sus	Lajboschitz.	Lennart	Lajboschitz	har	tidligere	beskrevet	sin	hustru	som
hans	»idébank«	(selv	vil	hun	hellere	betegnes	som	hans	muse	…),	og	hun	bliver	også	af	andre
omkring	Tiger	fremhævet	som	en	af	de	vigtigste	i	udviklingen	af	Tigers	produkter.	Sus
Lajboschitz	er,	lyder	det,	»en	nøglespiller«	i	Tiger.	Hun	har	titlen	som	kreativ	direktør	og	har
dermed	ansvaret	for	udvælgelsen	af	varer.	Når	Sus	Lajboschitz	taler	om	idéer	forklarer	hun
det	mere	jordnært	end	sin	mand.	Hun	fortæller	om,	hvordan	alting	begynder	med	en	lillebitte
idé,	hvordan	den	ene	idé	udvikler	sig	og	bliver	til	flere	idéer,	man	må	forholde	sig	til.	Sus
Lajboschitz	forklarer,	at	det	handler	om	at	gribe	ud	efter	de	muligheder,	der	opstår,	og	løse	de
problemer	og	udfordringer	hen	ad	vejen.	Hun	forklarer,	hvordan	Tiger	for	hende	–	ligesom
for	Lennart	Lajboschitz	–	er	en	platform,	hvor	hun	kan	udtrykke	værdier.	Når	Sus	Lajboschitz
udvikler	idéer	og	designer	nye	varer	til	Tiger-butikkerne	tænker	hun	på	de	mennesker,	som
skal	bruge	varerne.	Hun	tænker	på,	at	produkterne	skal	kunne	bruges	til	noget,	de	skal	skabe
glæde.	Man	kan,	ifølge	Sus	Lajboschitz,	godt	have	det	sjovt	med	sine	børn	uden	et	stort	og
dyrt	samlesæt	fra	Lego.

Udgangspunktet	for	Lennart	og	Sus	Lajboschitz’	udvikling	af	idéer,	koncept	og	produkter	er,
at	alt	skal	være	unikt	og	relevant.	Hvis	det	ikke	er	unikt,	handler	det	kun	om	pris,	og	det	er
der	ingen	af	dem,	der	synes	er	sjovt.	De	vil	tilbyde	noget,	som	ikke	alle	andre	tilbyder.	Men
produkterne	skal	samtidig	være	interessante,	for,	som	Lennart	Lajboschitz	siger	hvad	hjælper
det	at	opfinde	en	femkantet	skål,	hvis	folk	ikke	kan	lide	femkantede	skåle.	Så	er	det	ikke
interessant	og	relevant.

Det	mantra	–	unikt	og	relevant	-	er	ikke	bare	et	udgangspunkt	i	udviklingen	af	produkter	til
Tiger-butikkerne.	Det	gælder	også	i	de	kulturelle	projekter,	i	indretningen	af	butikkerne,	i
iscenesættelsen	af	hele	konceptet.

Lennart	Lajboschitz	og	Sus	Lajboschitz	arbejder	tæt	sammen,	og	de	arbejder	godt	sammen.
De	har	begge	temperament,	og	ingen	af	dem	er	bange	for	en	rask	diskussion	eller	et	godt
skænderi.	Der	er	højt	til	loftet	hos	Lajboschitz.

Når	man	taler	med	folk	i	og	omkring	Tiger,	fornemmer	man,	at	bølgerne	sommetider	går	højt,
når	Lennart	Lajboschitz	er	med	ved	mødebordet.	Nogle	kalder	stifteren	for	»en	alfahan,«
andre	kalder	ham	»egenrådig«.	Lennart	Lajboschitz	giver	klar	besked,	hvis	han	er	uenig.	Det
gjorde	han	blandt	andet,	da	en	konsulent	på	et	tidspunkt	kom	ind	i	organisationen	for	at
hjælpe	med	at	få	organisationen	tilpasset	væksten.	Hun	anbefalede,	at	Lennart	Lajboschitz
holdt	sig	fra	at	være	venskabelig	og	familiær,	når	han	var	på	arbejde.	Han	skulle	helst	»skille
tingene	ad,«	lød	det	fra	konsulenten.	Det	kom	hun	ikke	langt	med	hos	Lennart	Lajboschitz.
Han	eksploderede	og	sagde	til	konsulenten,	at	det	hun	sagde,	var	foragteligt.	I	Lennart
Lajboschitz’	øjne	var	det	helt,	helt	forkert.	For	han	er	-	i	egen	optik	-	ikke	en	anden,	når	han
går	på	arbejde,	end	han	er,	når	han	er	hjemme.	At	ændre	adfærd	på	kontoret	ville	være	som	at
amputere	sig	selv	for	at	være	forretningsmand.	Det	ville	Lennart	Lajboschitz	ikke.
Konsulenten	blev	smidt	ud.	Lennart	Lajboschitz	fortsatte	i	stedet	ad	sin	egen	vej.



Den	vej	har	givet	job	til	mange	af	Lennart	Lajboschitz’	familiemedlemmer	og	venner.	Ikke
bare	hustru	og	søn,	men	også	niecer	og	nevøer,	en	ven	fra	børnehaven	og	skolekammerater
for	bare	at	nævne	nogle.	De	fleste	ansættelser	er	opstået	mere	eller	mindre	tilfældigt,	når	der
har	været	behov	for	de	enkeltes	evner	i	organisationen.	Mange	gange	er	hele	organisationen
blevet	inviteret	hjem	til	Lennart	Lajboschitz,	og	i	de	tidligere	dage	blev	firmajulefrokosten
også	holdt	i	stifterens	hjem.	Det	var,	fortæller	Lennart	Lajboschitz,	blandt	andet	for	at	vise
personlighed	og	sårbarhed	over	for	medarbejderne.	Mange	medarbejdere	i	Tiger	har	været
ansat	siden	begyndelsen	i	1995	–	nogle	trækker	endnu	længere	tilbage	i	tiden,	da	Tiger	hed
Zebra.	Lennart	Lajboschitz	nævner	mange	navne.	Der	er	Stefan,	som	blev	fyret	som
lagermedarbejder	i	1992,	men	nu	har	været	i	Tiger	i	22	år.	Han	blev	gift	med	en	anden	ansat,
som	lige	har	haft	25	årsjubilæum.	Så	var	der	John,	som	ville	købe	et	bælte.	Det	havde	Lennart
Lajboschitz	ikke,	men	hans	far	solgte	bælter,	og	Lennart	Lajboschitz	gav	derfor	sin	kunde	et
lift	hen	til	sin	far.	På	vej	i	bilen	faldt	de	i	snak,	og	Lennart	Lajboschitz	endte	med	at	tilbyde
John	et	job,	som	han	havde	i	20	år.	Der	er	Tina,	som	Lennart	Lajboschitz	har	kendt	siden
børnehaven.	Hun	er	i	dag	marketing-	og	kommunikationsdiretør	i	Tiger.	Der	er	Gregers,	som
ligesom	Tina	er	en	»bedste	ven«.	Og	der	er	mange,	mange	flere.

Netop	det	faktum,	at	mange	af	de	ansatte	i	Tiger	gennem	tiden	har	været	eller	er	blevet
venner,	har	gjort	tonen	direkte	i	organisationen.	Lennart	Lajboschitz	mener	nemlig,	at	det
netop	er	med	sine	venner,	man	kan	diskutere	livligt	og	være	uenige	uden	at	blive	uvenner.
Diskussion	er	for	Lennart	Lajboschitz	nærmest	en	sjov	disciplin,	så	længe	det	handler	om
indhold.	Og	det	skal	og	bør	ifølge	Lennart	Lajboschitz	altid	handle	om	indhold.	En	diskussion
må	aldrig	være	personlig	og	aldrig	handle	om	positionering	eller	identitet.	Lennart
Lajboschitz	taler	og	diskuterer	og	skændes	med	sine	nærmeste.	Med	sin	kone,	med	sine	børn
og	med	sine	venner.	Det	er	det,	der	skaber	energi,	mener	han.	Det	er	det,	der	udvikler.

Det	kan	meget	vel	være	den	umiddelbare	ærlighed,	der	danner	grundlaget	for	den	åbenhed,
der	kendetegner	familien	Lajboschitz.	Sus	Lajboschitz	beskriver	villaen	i	Hellerup	som	en
»banegård«	med	folk,	der	kommer	og	går,	og	familien	inviterer	hellere	end	gerne	gæster
hjem.	Uventede	gæster	er	lige	så	velkomne	som	ventede.	Om	der	er	fire	eller	14	til	aftensmad
er	aldrig	til	at	sige,	så	menuen	står	ikke	sjældent	på	gryderet.	Så	er	der	mad	til	alle.

Livlig	snak,	meninger	og	idéer	bliver	delt	og	vendt	over	spisebordet.	Noget	bliver	droppet,
meget	bliver	prøvet	af.	For	det	meste	går	det	godt,	men	nogle	gange	går	det	galt.	Det	var	for
eksempel	ikke	en	udpræget	salgssucces,	da	Lennart	Lajboschitz	havde	bestilt	et	blåt
julesortiment,	som	man	kender	fra	USA.	Også	når	det	gælder	ledelse	af	Tiger-organisationen,
har	Lennart	Lajboschitz	prøvet	sig	frem,	lavet	fejl	og	rettet	op.	Det	har	været	for	topstyret,	og
det	har	været	for	decentralt,	men	Lennart	Lajboschitz	taler	hellere	om	ledelse	og	organisation
i	mere	filosofiske	toner	og	om,	at	tilværelsen	for	ansatte	er	kopleks,	ligesom	livet	i	sig	selv	er
komplekst.

Hvad,	der	kan	forsimple	tilværelsen	for	medarbejdere,	er	bevidstheden	om	virksomhedens
mission.	Mens	en	vision	er	noget,	man	gerne	vil	opnå,	handler	missionen	om	en	virksomheds
eksistensgrundlag,	altså	formålet	med	virksomheden.	Værdier	er	derimod	noget	mennesker
bærer	og	dermed	det	grundlag,	virksomheden	bygger	på.	Det	er	ifølge	Lennart	Lajboschitz
helt	afgørende	for	en	virksomhed,	at	hver	enkelt	medarbejder	bliver	motiveret	til	at	arbejde
for	den	fælles	mission.	Lennart	Lajboschitz	mener	blandt	andet,	at	medarbejdere	motiveres



af	en	høj	grad	af	handlefrihed	ud	fra	deres	egnet	værdisæt.

Værdier	og	mission	er	centrale	begreber	i	Lennart	Lajboschitz’	tilgang	til	forretning.	Derfor
stoppede	han	også	snakken,	da	der	kom	nye	folk	ind	i	Tigers	ledelse	og	begyndte	at	spørge	til
virksomhedens	værdier.	Det	handler	nemlig	ikke	om	at	finde	andres	værdier,	det	handler	om
at	finde	sine	egne	og	med	dem	som	ballast	arbejde	med	en	fælles	mission.	Den	enkelte
medarbejder	kommer	selv	med	indholdet.

For	at	skabe	de	rette	rammer	har	Lennart	Lajboschitz	i	sin	tid	som	leder	i	Tiger	holdt	den
samme	juletale	hvert	år.	Talen	er	inspireret	af	Ingmar	Bergmans	film	Fanny	og	Alexander	og
går	nogenlunde	sådan	her:

»Uden	for	i	den	store	verden	er	der	krig,	diktatur.	Der	er	folk,	der	sulter,	der	er	folk,	der	er
syge,	folk,	der	har	det	svært	på	en	række	områder.	Det	er	meget	svært	for	et	enkelt	individ	at
gøre	noget	ved	den	store	verden.	Men	vi	i	Tiger	er	også	en	lille	verden,	vi	er	et	lille	samfund,
som	består	af	ganske	mange	mennesker.	Og	vi	har	mulighed	for	i	vores	lille	beskyttede
verden	at	kæmpe	for	det,	vi	tror	på.	Hvis	du	ikke	tager	den	udfordring	op,	så	forstår	du,
hvorfor	verden	ser	ud,	som	den	gør.	Vi	forventer	af	dig	–	vi	kræver	af	dig	–	fordi	ligegyldighed
er	vores	fjende	nummer	ét,	at	du	tager	del	i	det	her	og	sørger	for,	at	i	den	lille	verden,	som	du
befinder	dig	i,	i	den	lille	Tiger-verden,	der	skal	du	kæmpe	for	det,	du	tror	på.	Det	er	ikke
ligegyldigt,	om	du	er	en	god	arbejdskollega.	Det	er	ikke	ligegyldigt,	om	du	er	venlig	over	for
folk.	Vi	inviterer	dig	til	at	være	med.	Det	er	ikke	mine	værdier,	det	er	vores	værdier.	Ved	at
tage	del	i	det,	sørger	du	for,	at	den	lille	verden	får	værdi	og	indhold.	Den	lille	verden	er	et
mikrokosmos	i	et	makrokosmos,	og	nogle	gange	har	den	en	effekt	i	den	store	verden.	Den
chance	må	du	ikke	lade	gå	fra	dig.	Vi	har	lavet	nogle	rammer,	men	det	er	os	alle	sammen,	der
er	inden	for	de	rammer,	der	giver	indhold	og	liv.«

De	fleste	medarbejdere	i	Tiger-organisationen	kan	talen	ud	og	ind,	og	har	stifteren	glemt	en
sætning,	bliver	det	pointeret.	Kald	det	indoktrinering.	Det	kalder	Lennart	Lajboschitz	det	selv.

Sus	og	Lennart	Lajboschitz	blev	gift	i	1985
og	har	gennem	hele	livet	arbejdet	tæt
sammen	med	udvikling	af	forretningsidéer.
Sammen	har	de	fire	børn.	Foto:	Stine
Larsen



Hvad	skal	vi	lave?
Det,	der	med	Tiger	i	dag	har	vist	sig	at	være	en	verdensomspændende	milliardsucces,
begyndte	langt	fra	drømme	om	millioner	og	milliarder.	Drømmene,	Lennart	Lajboschitz
drømte	som	ung,	bestod	nærmere	af	fjerne	rejsemål,	kreativ	udfoldelse	og	kærlighed.	Men	på
et	tidspunkt	stod	Lennart	Lajboschitz	over	for	det	spørgsmål,	alle	mennesker	på	et	tidspunkt
(eller	flere	gange)	i	livet	må	stille	sig	selv:	Hvad	skal	jeg	lave?	Han	havde	været	i	udlandet,
havde	arbejdet	som	pædagogmedhjælper,	spillet	bordtennis	og	været	træner.	Han	havde	gjort
rent,	og	han	havde	ikke	mindst	taget	billeder	som	passioneret	amatørfotograf.	Og	så	havde
han	hjulpet	sin	far	med	hans	engrosforretning,	som	storebroren	også	var	involveret	i.

En	forårsdag	i	1983	mødte	Lennart	Lajboschitz	et	menneske,	som	ændrede	hans	liv.	Det	var	1.
maj,	og	han	var	i	Fælledparken	på	Østerbro	i	København,	ikke	for	at	feste,	men	for	at	samle
flasker,	for	bordtennisholdet	skulle	på	tur,	og	de	manglede	penge.	Det	var	dog	ikke	tomme
flasker,	men	en	ung	pige,	Sus,	der	endte	med	at	løbe	med	Lennart	Lajboschitz’
opmærksomhed.	De	to	kendte	hinanden	fra	Carolineskolen,	men	den	dag	i	Fælledparken	var
der	amoriner	i	luften.	Mellem	tomme	flasker,	røde	faner	og	1.	maj-taler	mødte	de	to	unge
mennesker	hinanden	og	lagde	frø	til	det,	der	senere	blev	til	ægteskab,	villa	og	fire	børn.	Sus
var	vokset	op	med	en	enlig	mor	og	var	i	gang	med	at	sikre	sin	fremtid	med	en	uddannelse
som	pædagog.	Uddannelsen	tog	hun	snarere	af	pligt	end	af	lyst,	og	selvom	hun	ikke
umiddelbart	var	den	eventyrlystne	type,	var	hun	klar	til	at	udforske	verden	med	sin	nye
kæreste.	Hvad	skal	jeg	lave?	blev	til	hvad	skal	vi	lave?

Svaret	fandt	de	i	den	nærmeste	familie	og	i	en	bunke	defekte	paraplyer.	Som	grossist	var
Lennart	Lajboschitz’	far	brændt	inde	med	et	parti	paraplyer	af	dårlig	kvalitet.	Kunderne
sendte	paraplyerne	retur	til	faren,	og	uden	at	tænke	yderligere	over	det	umiddelbart
begrænsede	potentiale	i	de	ubrugelige	varer,	kastede	det	unge	kærestepar	sig	over	’projekt
paraply’.	Omkring	40	sække	defekte	paraplyer	blev	slæbt	op	ad	trapperne	til	femte	sal	og
parrets	lillebitte	kvistlejlighed,	som	lå	på	Rantzausgade	på	Nørrebro	i	København.	Med	nål	og
tråd	blev	paraplyerne	gjort	klar	til	regn	og	rusk,	og	potentialet	i	de	før	defekte	varer	voksede
så	småt.	For	selvom	Lennart	Lajboschitz	aldrig	havde	været	en	af	skolens	dygtigste	elever,	var
der	ét	fag,	han	var	god	til,	og	det	var	regning.	Hvis	paraplyerne	kunne	sælges,	ville	det	være
dumt	ikke	at	tage	hele	fortjenesten	selv,	blev	han	enig	med	sig	selv	om,	så	i	stedet	for	at	sælge
dem	til	en	mellemmand,	ville	de	selv	ud	og	sælge	varerne	direkte	til	forbrugerne.	Med
hænderne	fulde	af	paraplyer	gik	turen	en	tidlig	morgen	klokken	6	til	Israels	Plads	i
København,	hvor	der	hver	lørdag	dengang	var	–	og	i	øvrigt	stadig	er	–	loppetorv.	Der	var	slet
ikke	nok	paraplyer	til	at	fylde	stadepladsen	med	det	80	meter	lange	bord,	men	ikke	desto
mindre	blev	varerne	lagt	klar	til	salg,	og	prisen	blev	sat	til	15	kroner.	De	var	klar,	og	mens	Sus
passede	boden,	gik	Lennart	over	for	at	hente	morgenbrød	og	kaffe.	Da	han	kom	tilbage	kort
tid	efter,	var	der	allerede	gang	i	butikken.	Sus	havde	solgt	to	paraplyer.	Så	jublede	de	to	og
følte,	at	verden	tilhørte	dem.	De	havde	solgt	to	paraplyer,	som	de	ikke	havde	givet	noget	for,
og	tjent	30	kroner.	Alt	var	godt.

Lørdagen	på	Israels	Plads	gav	blod	på	tanden,	og	snart	var	det	unge	par	på	kræmmermarked
det	meste	af	ugen.	Lørdage	på	Israels	Plads,	søndage	i	Herlev,	onsdage	på	Roskilde	Torv	og
torsdage	i	Amager	Centret.	Sommerens	salg	indbragte	rigeligt	med	penge	til	at	dække
dagligdagens	udgifter.	Ydermere	var	der	80.000	kroner	tilovers,	og	de	skulle	bruges	til	en



rejse.	Med	rygsæk	på	ryggen	og	hinanden	i	hånden	tog	Sus	og	Lennart	ud	i	verden	–	nærmere
betegnet	østpå	til	Kina.	To	måneder	rejste	de	rundt	på	de	kinesiske	landeveje	med
overnatning	på	kolde	sovesale.	De	morede	sig,	mødte	mennesker	og	endte	med	at	tage	over
grænsen	til	det	stort	set	lukkede	Tibet.	Landet	havde	i	30	år	været	underlagt	kinesisk
kolonialisme,	men	grænserne	var	i	forbindelse	med	en	række	reformer	i	begyndelsen	af
1980erne	blevet	åbnet	for	individuelt	rejsende.	Tibetansk	kultur	og	buddhisme	klingede	helt
rigtigt	i	det	danske,	eventyrlystne	pars	ører,	og	der	var	ingen	tvivl:	De	skulle	til	Tibet.	Havde
de	to	frosset	på	sovesalene	i	Kina,	var	det	ingenting	i	forhold	til	nætterne	i	Tibet.	Kulden	var
intens	på	sovesalene	i	de	tibetanske	bjerge,	og	for	at	holde	varmen	lå	Sus	og	Lennart	helt	tæt
sammen	med	de	andre	rejsende	på	sovesalene.	På	et	tidspunkt	fandt	de	ud	af,	at	varmen
forsvinder	gennem	hovedet,	og	så	sov	alle	med	hatte.

Rejsen	til	det	fjerne	Asien	havde	givet	det	unge	par	deres	første	fælles	rejseoplevelser,	og
tilbage	i	København	stod	én	ting	klart:	Lennart	og	Sus	ville	tage	de	næste	skridt	i	livet
sammen.	Hvad	skal	vi	nu	lave?	spurgte	de	atter	sig	selv	og	hinanden.

Markedslivet	havde	de	begge	fundet	sjovt,	og	eftersom	det	også	havde	vist	sig	at	være
rentabelt,	så	hvorfor	ikke	fortsætte,	hvor	de	slap?	Denne	gang	importerede	de	selv
paraplyerne	fra	Taiwan.	Der	var	på	det	tidspunkt	ganske	få	kræmmere,	der	solgte	nye	varer	på
markederne,	så	det	unge	københavnerpar	vakte	opsigt	med	deres	nyproducerede	paraplyer.
De	udvidede	efterhånden	sortimentet	med	bælter	og	solbriller	og	tog	også	turen	til	de	jyske
markeder,	blandt	andet	i	Hjallerup.

Lennart	Lajboschitz	ser	i	dag	tilbage	på	kræmmerlivet	som	sin	læretid.	Det	var	her,	han	lærte
om	det	direkte	møde	med	kunderne.	På	markederne	kunne	kunderne	sige	deres	mening	om
varerne,	og	Lennart	Lajboschitz	kunne	svare.	Han	kunne	demonstrere	og	lave	alverdens
krumspring	for	at	sælge	sine	varer.

Lennart	Lajboschitz	kan	godt	lide	at	fortælle	anekdoter	fra	tiden	på	kræmmermarkederne.
For	eksempel	om	manden	på	Hjallerup	Marked,	som	solgte	lodder	i	en	bamsebod,	hvor	der
aldrig	var	gevinst.	Han	fortæller	historien	underholdende	og	levende	og	imiterer	mandens
råben:	»Kom	og	vind	en	bamselamse!«

På	markedspladsen	får	man	svarer	på,	hvorfor	folk	bruger	200	kroner	på	nogle	lodder	for	at
vinde	en	bamse.	Det	gør	de,	fordi	det	handler	om	noget	helt	andet	end	bamsen,	de	kan	vinde.
Det	handler	om	den	historie,	de	bliver	en	del	af.	Historien	om	at	gå	på	marked	og	måske	være
den	heldige	vinder	af	en	bamse.	Det	handler	med	andre	ord	om	oplevelsen,	mere	end	det
handler	om	produktet.

Lennart	Lajboschitz	erkender,	at	nogle	af	de	skæve	eksistenser,	han	mødte	på	markederne,
var	»lidt	uldne	i	kanten.«	Han	kalder	kræmmertiden	en	»sociologisk	rejse,«	hvor	han	blandt
mange	andre	observationer	fandt	ud	af	forskellene	på	by	og	land	–	på	københavnere	og	jyder.
Mens	kunderne	i	København	hovedsagligt	kiggede	på	varerne,	vendte	jyderne	blikket	på
sælgeren.	Sus	og	Lennart	var	gode	til	at	komme	i	kontakt	med	folk	på	de	jyske	markeder,	og
de	var	gode	til	at	lytte	til	deres	historier.	I	begyndelsen	stod	de	ofte	som	de	unge,	hurtige
københavnere	og	ventede	på	en	pointe,	men	de	fandt	snart	ud	af,	at	der	ikke	nødvendigvis	var
en	pointe,	når	en	mand	på	Hjallerup	Marked	fortalte	Lennart,	at	han	ikke	ville	købe	et	bælte,
fordi	han	allerede	havde	et,	som	han	havde	fået	i	konfirmationsgave	af	Bent	og	Birthe,	og	det



var	han	rigtig	glad	for.

Lennart	Lajboschitz	befandt	sig	godt	på	markederne,	han	hyggede	sig	med	de	andre
kræmmere,	og	han	havde	det	fint	med	at	være	den	lidt	smarte	og	hurtige	københavner.

Der	skete	noget,	når	Lennart	Lajboschitz	og	Sus	var	på	marked.	En	stadeplads	blev	hurtigt	til
både	to	og	tre.	Så	kom	hans	tidligere	lærer,	Ulla,	med,	og	hun	lærte	nemt	kræmmertricks	af
sin	tidligere	elev.	Da	der	ikke	skete	så	meget	i	Ullas	bod,	aftalte	Lennart	Lajboschitz	med
hende,	at	hun	skulle	ekspedere	ham,	når	han	gik	forbi	og	agerede	kunde.	For	når	der	er
kunder	i	butikken,	kom	flere	til,	var	devisen.	Som	sagt	så	gjort.	En	dame	kom	hen	til	boden	og
kiggede	interesseret	på	paraplyerne,	der	kostede	60	kroner	(det	var	prisen	på	de	jyske
markeder,	for	så	var	der	ti	kroner	at	prutte	med).	Lennart	lod	som	om,	han	var	særligt
interesseret	i	at	købe	en	gul	paraply,	for	dem	havde	de	svært	ved	at	sælge.	Lettere	forvirret	gik
lærerinde	Ulla	ind	i	teltet	for	at	hente	de	gule	paraplyer,	og	imens	hun	var	væk,	henvendte
Lennart	sig	til	damen	ved	siden	af	og	sagde	nogenlunde	sådan:

»Jeg	har	hørt,	vi	kan	få	dem	for	en	hund,	hvis	vi	køber	to.«

Den	var	damen	med	på,	og	så	havde	Ulla	solgt	en	gul	paraply.

Den	scene	gentog	lærer	og	elev	igen	og	igen,	og	kunderne	begyndte	at	strømme	til	boden.
Endelig	var	der	gang	i	butikken.

Lennart	og	Sus	tog	rundt	på	markederne	i	tre-fire	år	midt	i	1980erne.	Men	selvom	Lennart
Lajboschitz	ofte	er	beskrevet	i	medierne	som	»kræmmeren,	der	blev	millionær,«	er	det	ikke
et	billede,	hans	hustru	genkender.

»Lennart	er	ikke	nogen	kræmmer,«	lyder	det	fra	Sus	Lajboschitz,	som	blandt	venner	og
familie	(kærligt)	bliver	beskrevet	som	»et	får	med	skarpe	tænder,«	mest	fordi	hun	er	skrap	og
ikke	finder	sig	i	»bullshit«.	Det	er	kommet	med	alderen,	siger	hun	selv.	Med	alderen	bliver
der	mindre	og	mindre	tid	til	»bullshit«.

Sus	Lajboschitz	taler	roligt	og	med	eftertænksomhed,	når	hun	forklarer	om	kræmmertiden.
Det	er	rigtigt,	fortæller	hun,	at	hun	og	Lennart	Lajboschitz	tog	på	markeder,	men	de	var	unge,
og	de	var	der	for	at	tjene	penge	til	at	rejse.	Det	var	mere	sjov	end	alvor.

Midtimellem	loppemarkeder	og	fart	på	livet	giftede	Lennart	Lajboschitz	og	Sus	sig.	Året	var
1985.	Hun	var	22	år,	han	24.	Det	var	ifølge	brudgommen	ret	impulsivt	og	havde	ikke	noget	at
gøre	med	traditionelle	ægteskabstanker	a	la	»vi	skal	blive	gamle	sammen«.	Parret	var	enige
om,	at	det	kunne	være	sjovt	at	holde	en	fest.	Der	var	intet	fornuftsægteskab	over	det.	Det	var,
siger	Lennart	Lajboschitz,	bare	forelskelse.

Forelskelse	blev	til	familieforøgelse.	To	blev	til	tre,	da	Simon	det	efterfølgende	år	kom	til
verden,	og	et	par	år	efter	fulgte	Rebecca.	Siden	blev	fire	til	fem	med	Jonas,	og	fem	blev	til
seks,	da	mindstemanden	Noah	kom	til	verden.

Kræmmerlivet	var	ikke	for	børn,	og	så	stod	Lennart	og	Sus	igen	med	spørgsmålet:	Hvad	skal
vi	så	lave?	Med	fire	børn	var	det	tid	til	at	være	fornuftige.

Allerede	i	kræmmertiden	var	forretningen	udviklet	med	udvidelse	af	produktporteføljen.
Trods	meget	regnvejr	i	Danmark	er	der	dage,	hvor	det	ikke	regner.	Der	er	dage,	hvor	solen



skinner,	og	hvad	var	så	mere	oplagt	end	at	sælge	solbriller?	Lennart	Lajboschitz	solgte
solbriller	på	markederne,	men	han	solgte	dem	også	engros.	Forretningsgangen	kendte	han	fra
farens	virksomhed,	og	han	lærte	ved	at	se	sin	far	og	storebror	over	skulderen.	Under	navnet
Scandinavian	Vare	Import	solgte	Lennart	Lajboschitz	solbriller	til	blandt	andet	H&M,	mens
paraplyerne	blev	afsat	til	DSB,	som	solgte	dem	i	kioskerne	på	landets	togstationer.
Lajboschitz-året	var	inddelt	således,	at	sommeren	gik	med	kræmmermarkeder,	mens	forår	og
efterår	var	afsat	til	en	grosvirksomhed.	Om	vinteren	hev	familien	stikket	ud	og	tog	på	ferie	–
gerne	i	to	måneder.

Med	familieforøgelse	og	forretningsudvidelse	var	der	imidlertid	brug	for	at	korrigere	kursen.
Familien	boede	på	Islands	Brygge	i	København,	og	rundt	om	hjørnet	fra	matriklen	–	på
hjørnet	af	Njalsgade	og	Thorshavnsgade	–	lå	en	i	bogstaveligste	forstand	nærliggende
mulighed.	Lokalerne	i	ejendommens	stueetage	stod	tomme,	og	da	Lennart	Lajboschitz	havde
brug	for	at	udvide	lagerpladsen,	overtog	han	lokalerne,	hvor	der	før	havde	ligget	en	Bikuben-
bank.	Lokalerne	havde	en	fin	vinduesfacade	og	plads	til	butiksområde,	og	det	virkede	som	det
mest	oplagte	i	verden	at	forsøge	sig	med	salg	derfra.	På	den	måde	kunne	de	fleste	af
virksomhedens	aktiviteter	foregå	tæt	på	hjemmet,	og	Lennart	Lajboschitz	slap	for	at	tage	af
sted	til	markederne,	mens	Sus	gik	hjemme	med	børnene.	Lennart	Lajboschitz	købte	nogle
restpartier,	faren	hjalp	med	kontakter,	blandt	andet	til	en	producent	af	sokker,	og	sammen
med	paraplyerne	og	solbrillerne	blev	varerne	lagt	klar	til	salg	i	den	nye	butik.

Zebra	–	som	butikken	hed	–	åbnede	den	13.	oktober	1988.

Islands	Brygge	ligger	i	den	nordvestlige	del	af	Amager,	og	dengang	var	kvarteret	langtfra
præget	af	politisk	korrekte	middelklassekøbenhavnere	på	Christiania-cykler	med	børn	i
økologisk	uldtøj.	1980erne	på	Islands	Brygge	var	en	tid	i	opbrud,	forandring	og	udvikling.	I
1984	blev	kimen	lagt	til	Islands	Brygges	omdannelse	fra	arbejderbydel	med	mange	små
boliger	og	en	del	efterhånden	halvtomme	industriområder	efter	lukning	af	blandt	andet
Dansk	Sojakagefabrik,	til	et	moderne	og	senere	attraktivt	boligområde	med	kontorerhverv.

Det	var	også	i	1980erne,	at	beboerne	på	Islands	Brygge	mødtes	i	Nordens	største	beboerhus,
Gimle,	som	slog	dørene	op	i	1981.	Beboerhuset	lå	i	Thorshavnsgade,	samme	gade	hvor	Zebra-
butikken	fire	år	senere	åbnede,	og	det	var	et	yderst	populært	mødested	med	masser	af
aktiviteter	for	børn	og	voksne.	Gimle	måtte	dog	i	sin	daværende	form	senere	vige	pladsen	til
fordel	for	lejligheder,	kontorer	og	hotel.	Året	før	Lajboschitz’	Zebra-butik	åbnede,	var
kvarterets	første	moderne	café	åbnet	i	form	af	Café	Liberation,	som	lå	på	hjørnet	af	Islands
Brygge	og	Vestmannagade.	Det	blev	senere	kendt,	at	stifterne	var	en	del	af	KA-gruppen
(Kommunistisk	Arbejdsgruppe),	bedre	kendt	som	Blekingegadebanden,	og	caféen	måtte
lukke	i	1989,	da	flere	af	gruppens	medlemmer	kom	i	fængsel	for	røveri	og	støtte	til	PFLP
(Popular	Front	for	the	Liberation	of	Palestine	eller	på	dansk	Folkefronten	til	Palæstinas
befrielse).	Islands	Brygge	bestod	altså	i	1980’erne	af	en	gruppe	på	6.000-7.000	beboere,	som
sammen	udgjorde	en	temmelig	broget	skare.

Den	13.	oktober	1988	stod	omkring	150	af	dem	i	kø	foran	en	ny	butik	i	nabolaget.	De	ventede
på	at	komme	ind	i	Lajboschitz’	første	butik,	Zebra.

Og	hvorfor	gjorde	de	så	det?	Spørger	man	Lennart	Lajboschitz,	var	det,	fordi	han	havde	lovet
de	første	100	kunder	i	butikken	en	paraply	for	en	krone.	Med	en	annonce	i	lokalavisen



Bryggebladet	havde	Lennart	Lajboschitz	gjort	opmærksom	på	den	nye	butik	og
åbningstilbuddet.	Idéen	var	selvfølgelig,	at	hvis	bare	kunderne	kunne	lokkes	ind	i	butikken,
så	skulle	de	nok	købe	andre	ting,	og	tabet	på	paraplyerne	ville	dermed	blive	tjent	ind.	Men
Lennart	Lajboschitz	havde	andre	overraskelser	i	ærmet.	Han	vidste	nemlig,	at	hvis	han	kunne
give	kunderne	lidt	mere	end	de	forventede,	ville	de	gå	glade	derfra	–	og	forhåbentlig	komme
igen.

Mens	kunderne	stod	i	kø	og	ventede	på	at	få	deres	paraply	til	en	krone,	kom	Lennart
Lajboschitz	ud	med	en	bakke	med	kaffe	og	kage.	Han	havde	lavet	kaffen	stærk	og	havde
sørget	for,	at	der	både	var	mælk	og	fløde	og	småkager.	Idéen	om	at	overraske	kunder	og	give
dem	mere,	end	hvad	de	forventer,	er	hverken	ny	eller	original.	Men	der	er	noget	autentisk
over	måden,	Lennart	Lajboschitz	eksekverede	den	på.	Måske	fordi	han	dengang	og	siden	ikke
har	gjort	det	til	en	større	videnskab.	Mens	andre	iværksættere	og	erhvervsfolk	har	læst	tykke
bøger	om	en	virksomheds	forhold	til	kunderne,	bruger	Lennart	Lajboschitz	det,	han	helt
åbenlyst	kan	se	fungerer.	For	eksempel	lærte	han	hos	en	bilforhandler,	at	det	har	en	positiv
effekt	på	den	samlede	købsoplevelse	at	give	kunderne	noget,	de	ikke	forventer.
Bilforhandleren,	som	Lennart	Lajboschitz	solgte	paraplyer	til,	fortalte	en	dag,	at	det	eneste
kunderne	talte	om	og	huskede,	når	de	havde	købt	en	bil	hos	ham,	var	paraplyen,	han	havde
lagt	i	bagruden.

Taler	de	virkelig	om	paraplyer,	når	de	har	købt	en	bil	til	måske	300.000	kroner,	tænkte
Lennart	Lajboschitz.	Det	fandt	han	interessant.	Siden	har	han	arbejdet	efter	devisen:	Giv	folk
mere,	end	de	forventer.

Udover	den	lille	ekstra	ting	i	form	af	kaffe	og	kage,	var	der	også	andet,	der	trak	kunder	til
Zebra-butikken	på	Islands	Brygge.	Lennart	Lajboschitz	havde	inviteret	sin	ven	fra
markederne,	gøgleren	og	tryllekunstneren	Knud	»Shorty«	Andersen	til	at	optræde	på
åbningsdagen.	Det	var	dog	ikke	kun	på	åbningsdagen,	der	var	trylleri	i	butikken.	Lennart
Lajboschitz,	som	selv	interesserede	sig	for	at	trylle,	optrådte	og	underholdte	hver	lørdag	i
butikken	for	kvarterets	børn	i	ren	oplevelsesøkonomisk	stil.	Året	var	1988,	så	det	var	ti	år	før,
der	første	gang	blev	talt	om	experience	economy,	som	arvtager	til	service	economy.

Det	gik	godt.	Der	var	gang	i	butikken,	og	Lennart	Lajboschitz	tog	rundt	og	købte	flere
restpartier,	han	kunne	sælge	til	kunderne	på	Islands	Brygge.	Han	købte	blandt	andet
restpartier	på	messer	rundt	omkring	i	Europa.	Det	var,	fortæller	Lennart	Lajboschitz,	som	at
bevæge	sig	ud	på	dybt	vand,	uden	at	vide,	om	man	kan	bunde.	Bunde	kunne	Lennart
Lajboschitz	–	eller	også	var	han	bare	en	virkelig	god	svømmer.	Godt	et	år	efter	åbningen	var
der	imidlertid	brug	for	en	redningskrans,	da	pengekassen	var	slunken.	Den	sendte	Lennart
Lajboschitz’	far	af	sted	ved	at	stille	en	garanti	i	banken	for	de	penge,	der	var	brug	for	for	at
komme	videre.

Videre	kom	Lennart	Lajboschitz,	og	en	dag	i	sommeren	1995	skete	der	noget,	som	fik	Zebra
til	at	rykke.	Det	var	mere	eller	mindre	tilfældigt.	Lennart	Lajboschitz’	svigerinde	havde	brug
for	et	sommerferiejob,	og	da	Sus’	onkel	havde	et	butikslokale,	som	stod	tomt	over	sommeren,
i	Gothersgade	i	København,	blev	der	sendt	varer	derind,	så	svigerinden	kunne	sælge	dem.	Da
hun	ringede	og	spurgte,	hvad	hun	skulle	tage	for	de	forskellige	varer	med	forskellige	priser,
sagde	Lennart	Lajboschitz,	at	hun	kunne	tage	en	tier	for	det	hele.	Det	var	nemt	at	huske	for
svigerinden.	Alt	var	godt.	Svigerinden	solgte	varer	til	en	tier	hele	den	solrige	sommer,	mens



familien	Lajboschitz	holdt	sommerferie	på	Bornholm.

Da	de	kom	tilbage	til	København	kunne	de	se,	at	svigerinden	havde	solgt	godt.	Rigtig	godt
endda.	Så	godt,	at	Lennart	Lajboschitz	satte	sig	ned	og	tænkte	over,	at	det	måtte	kunne	bruges
til	noget.	Tanke	blev	til	handling,	og	en	ny	butik	blev	åbnet	i	1995.	Dengang	var	Rebecca	otte
år,	og	da	hun	foreslog,	at	butikken	skulle	hedde	Tiger,	når	nu	det	hele	kostede	en	tier,	var
butikkens	navn	fundet.

Derfra	gik	det	stærkt.	Der	blev	åbnet	butikker	i	København,	på	Sjælland,	på	Fyn	og	i	Jylland.
Personale	blev	hyret	ind	fra	gaden,	og	fem	år	senere	i	2000	var	der	skudt	40	Tiger-butikker	op
i	Danmark.	På	et	tidspunkt,	nærmere	betegnet	i	2001,	blev	det	en	begrænsning,	at	alt	skulle
passe	til	en	pris	på	10	kroner.	Derfor	besluttede	Lennart	Lajboschitz,	at	indføre	varer	til	20
kroner.	Dog	ikke	uden	bekymring.	For	hvad	nu	med	konceptet?	Ville	det	skabe
utroværdighed?	Udvikling	har	imidlertid	altid	været	en	altoverskyggende	faktor	for	Lennart
Lajboschitz.	Uden	udvikling	ingen	fremtid,	lyder	devisen.	Butikken	blev	indrettet,	så
kunderne	først	blev	præsenteret	for	varerne	til	en	tier	og	dernæst	gik	ind	i	området	med	varer
til	20	kroner.	I	2003	begyndte	Tiger	at	markedsføre	kæden,	og	i	takt	med	at	konceptet	blev
stærkere	og	stærkere,	gik	kæden	helt	væk	fra	de	faste	priser	på	en	tier	og	en	tyver.	Med	en
fortsat	stram	prisstruktur	indførte	Lennart	Lajboschitz	i	2005,	at	priserne	på	produkterne	i
Tiger-butikkerne	kunne	spænde	fra	10	kroner	til	over	100	kroner,	stadig	holdt	i	hele	tiere.	I
2005	indledte	Tiger	også	sin	første	kampagne,	og	det	var	ligeledes	året,	hvor	varerne	blev
sendt	fra	Kina	i	egen	pakning.	Tiger	var	ikke	længere	en	discountbutik	med	varer	til	en	tier,
men	et	koncept	med	et	bredt	varesortiment	designet	af	og	produceret	til	kæden	selv.	Med
konstant	fornyelse	voksede	Tiger	stødt	og	sikkert.

Mens	nogle	(særligt	danske)	forbrugere	stadig	opfatter	Tigers	produkter	som	tingeltangel,	har
særligt	Sus	Lajboschitz	forsøgt	at	modbevise	den	opfattelse.	Hun	påpeger	blandt	andet,	at
Tigers	kunder	altid	er	mere	end	velkommen	til	at	returnere	varer,	hvis	de	går	i	stykker.	De
seneste	par	måneder	har	hun	og	Tiger	cementeret,	at	kæden	rummer	prisværdige	produkter.	I
januar	2015	blev	Tiger	belønnet	med	designprisen	Good	Design	Award	for	tepotten	Tea	Bird,
og	et	par	måneder	senere	fik	tepotten	endnu	en	pris	i	form	af	den	anerkendte	iF	Design
Award,	som	i	2014	gik	til	designklenodiet	B&O	for	virksomhedens	BeoLab	14	surround
sound-system.

Den	simple	hvide	tepotte	med	hank	er	designet	i	samarbejde	med	designduoen	Skovgaard	&
Vennerstrøm.	I	bedste	Tiger-stil	er	designerne	bekendte	af	familien	Lajboschitz.	Andreas
Skovgaard	er	nemlig	ven	til	Lennart	og	Sus	Lajboschitz’	datter	Rebecca,	og	han	er	kommet	i
Lajboschitz’	hjem	i	mange	år.	I	en	pressemeddelelse	udsendt	i	forbindelse	med
overrækkelsen	af	iF	Design	Award	udtalte	Andreas	Skovgaard,	at	samarbejdet	med	Tiger	har
givet	designparret	muligheder	for	at	sprede	deres	design	til	mennesker	i	hele	verden.

Der	var	også	oprigtig	begejstring	at	spore	hos	både	Lennart	Lajboschitz	og	Sus	Lajboschitz,	da
tepotten	blev	belønnet	med	de	internationale	designpriser.	De	to	kan	om	nogen	sætte	sig	ind
i,	hvad	det	vil	sige	at	føre	en	god	idé	ud	i	livet.	Det	handler	ifølge	Sus	Lajboschitz	om	at	tro	på
sig	selv,	om	at	tro	på	sin	idé	og	vise	den	til	verden.



Tiger	fik	sit	navn,	fordi	alt	i	butikken	i	begyndelsen
kostede	en	tier.	I	dag	sælger	kæden	varer	i	et	bredt
prisspektrum	-	dog	holdt	i	hele	tiere.	Foto:	Jørgen	Jessen



Tiger	på	spring
Familien	Lajboschitz	kan	lide	at	rejse.	Lennart	Lajboschitz	holder	gerne	omkring	to	måneders
ferie	om	året,	hvor	han	og	resten	af	familien	tager	til	Thailand,	Bali,	Cuba	eller	en	helt	fjerde
destination.	De	rejser	på	alle	klasser	og	bor	lige	så	gerne	på	vandrehjem	som	på	dyre	hoteller.
De	står	på	ski,	de	klatrer,	og	de	slapper	af.	Med	ubegrænsede	muligheder	rent	økonomisk
kunne	familien,	hvis	de	ønskede	det,	uden	at	skele	til	prisen	booke	sig	ind	på	alverdens	vilde
drømmerejser,	men	den	tanke	ligger	fjernt	fra	familien	Lajboschitz’	livsstil.	Desuden	har	det
siden	millionerne	begyndte	at	rulle	ind	på	Lennart	Lajboschitz’	bankbog	været	en	bekymring
at	børnene	skulle	vokse	op	som	rigmandsbørn	på	den	dårlige	måde.	Med	en	formue	på	over
en	milliard	kroner	og	adresse	i	Hellerup	nord	for	København	er	børnene	vokset	op	med	så
godt	som	garanti	for	at	klare	sig	igennem	livet	uden	økonomiske	kvaler.

Indtil	videre	er	der	ingen	fare	for,	at	de	ødsler	pengene	bort.	Tag	for	eksempel
søskendeflokkens	ældste,	som	Lennart	Lajboschitz	betegner	som	»næsten	nærig«.	Han
insisterer	ifølge	sin	far	på,	at	han	ikke	vil	ændre	sin	livsstil	en	tøddel,	selvom	alverdens
materialistiske	fristelser	er	blevet	fuldt	tilgængelige.	Simon	Lajboschitz	er	ansat	som	direktør
i	Tiger,	hvor	han	har	ansvaret	for	blandt	andet	konceptudvikling	og	det	japanske	marked.
Men	han	er	ikke	kommet	sovende	til	sin	position.	Simon	Lajboschitz	har	læst	filosofi	på
Københavns	Universitet	og	har	studeret	på	Handelshøjskolen	i	København	(CBS),	inden	han
tog	et	år	til	Florida	for	at	læse	en	mastergrad	inden	for	entrepreneurship.	Fra	2011	har	han
været	fuld	tid	hos	Tiger,	men	siden	2004	har	han	været	inde	og	ude	af	virksomheden	i
forskellige	funktioner.	Den	næstældste	søn	Jonas	står	i	baren	på	Spilbar,	mens	Rebecca	har
gået	på	kunstskole	i	London,	og	familiens	yngste	går	stadig	på	gymnasiet.	De	er	i	gang	med	at
skabe	deres	egne	karrierer,	Lajboschitz-børnene.

Men	familien	Lajboschitz	kan	altså	lide	at	rejse,	og	et	af	familiens	yndede	rejsemål	er	Island.
Faktisk	er	vulkanøen	ifølge	Lennart	Lajboschitz	»verdens	flotteste	land,«	og	hvorfor	så	ikke
give	sig	selv	et	incitament	for	at	rejse	dertil?	Den	første	Tiger-butik	uden	for	Danmark
åbnede	således	i	2001	på	Island.	Tiger	havde	taget	hul	på	det,	der	siden	skulle	blive	en	af	de
mest	succesfulde	internationale	ekspansioner	i	dansk	erhvervshistorie,	og	familien
Lajboschitz	havde	nu	en	forretningsmæssig	årsag	til	at	besøge	Island.

Næste	skridt	ud	i	verden	havde	lidt	mere	karakter	af	business.	Lennart	Lajboschitz	rejste	i
2005	en	del	rundt	i	Storbritannien,	blandt	andet	for	at	købe	restpartier	op	til	Tiger-butikkerne
i	Danmark.	Han	opdagede	hurtigt,	hvordan	det	britiske	samfund	er	vældig	polariseret
klasserne	imellem.	Han	så	også,	hvordan	de	rige	briter	omgiver	sig	med	luksusprodukter,
mens	de	mindre	bemidlede	ofte	må	nøjes	med	produkter	af	temmelig	lav	kvalitet.	Rubbish.

Lennart	Lajboschitz	så	muligheder.	Hvis	Tiger	kunne	åbne	på	det	britiske	marked,	kunne	de
give	forbrugerne	noget	bedre	end	det,	de	var	vant	til.	Han	lavede	en	aftale	med	sin	gode	ven
Philip	Bier.	I	2005	åbnede	Philip	Bier	den	første	Tiger-butik	uden	for	Skandinavien.	Han
havde	selv	skudt	50.000	pund	ind,	mens	Tiger	Danmark	ligeledes	havde	investeret	50.000
pund.	Butikken	lå	i	Basingstoke,	godt	60	kilomenter	uden	for	London,	og	målgruppen	var	de
mindrebemidlede	briter.	Men	det	var	først,	da	Philip	Bier	i	oktober	2006	åbnede	en	Tiger	i
Hammersmith	i	London,	at	der	for	alvor	kom	gang	i	butikken	i	Storbritannien.	Da	regnskabet
blev	gjort	op	ved	slutningen	af	året	–	altså	tre	måneder	efter	forretningens	åbning	–	var
investeringen	tjent	ind.	Tiger	i	Hammersmith	blev	dermed	det	første	skridt	i	udviklingen	af



Tiger	som	et	globalt	brand.

Fra	Storbritannien	gik	det	stærkt.	Men	hverken	markedsanalyser	eller	noget	særligt	kendskab
til	de	forskellige	markeder	var	nogensinde	en	del	af	ekspansionsplanerne.	I	stedet	blev	der
strøet	Tiger-butikker	ud	over	Europa	med	en	let	»lad	os	se,	hvad	der	sker«-hånd.	Billedet	stod
hurtigt	klart:	Tiger	spirede	alle	vegne.	I	Spanien,	de	baltiske	lande,	Grækenland,	Sverige	og
Italien.	Alle	vegne	var	der	succes,	alle	vegne	var	kunderne	vilde	med	det	danske	koncept.	Det
virkede	over	det	hele.	Øst,	vest,	nord	og	syd.	Tiger	havde	spredt	sig	over	det	meste	af	Europa.
Året	var	2010,	og	det	gik	nu	for	alvor	op	for	Lennart	Lajboschitz,	at	han	havde	bygget	et
koncept	med	et	enormt	potentiale	og	en	enorm	værdi.	Han	vidste	godt,	Tiger	var	værdifuld,
men	det	var	først,	da	idéen	blomstrede	overalt	i	verden,	at	Lennart	Lajboschitz	erkendte	for
sig	selv,	at	hvis	Tigers	fulde	potentiale	skulle	rulles	ud,	var	der	behov	for	kræfter,	han	ikke
selv	havde.	Der	ville	blive	behov	for	en	større	organisation,	der	ville	blive	hehov	for	bedre
systemer	og	en	mere	professionel	bestyrelse.

Hvis	Tiger-konceptet	skulle	foldes	ud	i	dets	fulde	potentiale	skulle	der	altså	ske	alvorlige
forandringer.	Det,	der	var	en	organisation	blandt	andet	bestående	af	familiemedlemmer,
venner	og	bekendte	af	stifteren,	skulle	strømlines.	Lennart	Lajboschitz	gik	og	grublede	over
Tigers	fremtid.	Han	talte	med	Sus	om	det,	han	talte	med	sin	ven	og	forretningspartner,	Jacob
Bier,	om	det,	og	han	talte	med	sin	far	om	det.	De	store	beslutninger,	der	skulle	tages,	var
imidlertid	ingen	hindring	for	at	arbejde	videre	som	hidtil.	Og	lidt	til.	Mens	salgsprocessen	så
småt	gik	i	gang,	blev	Lennart	Lajboschitz	og	Jacob	Bier,	enige	om,	at	det	kunne	være
spændende	at	åbne	en	butik	i	Japan.

»Klap	lige	hesten,«	sagde	Lennart	Lajboschitz’	far,	som	inden	salget	sad	i	bestyrelsen.	Men
der	var	ingen	grund	til	at	sætte	farten	ned,	mente	Lennart	Lajboschitz.	I	bagklogskabens	lys
kalder	han	det	»sindssygt«	at	ekspandere	på	et	ukendt	marked	under	et	virksomhedssalg,
men	det	virkede	som	en	god	idé	dengang.	Lennart	Lajboschitz	og	Jacob	Bier	var	fast
besluttede.	De	ville	have	Tiger	til	Japan.	Havde	de	råd	til,	at	det	gik	galt?	Ja.	Gik	det	godt,	ville
de	tjene	masser	af	penge,	og	erfaring	ville	de	tjene	uanset.	Beslutningen	var	ikke	svær.

I	stedet	for	at	afdække	markedet	med	analyser	og	undersøgelser,	gik	Lennart	Lajboschitz
mere	konkret	til	værks.	Han	sendte	en	mand	til	Japan	som	fik	til	opgave	at	gøre	en	Tiger-
butik	klar,	vel	at	mærke	på	et	marked,	som	af	flere	betegnes	som	et	af	verdens	mest
sofistikerede	detailmarkeder.	Det	japanske	marked	er	præget	af	et	stort	udbud,	krævende
forbrugere	og	en	helt	særlig	kultur	og	livsstil,	som	er	meget	anderledes	end	i	den	vestlige
verden.	Desuden	anses	det	japanske	marked	generelt	som	svært	og	lukket.	Selv	japanske
virksomheder	kan	have	svært	ved	at	etablere	sig.	Det	kunne	altså	meget	nemt	gå	galt.	Men
hvis	det	gik	godt,	kunne	det	til	gengæld	gå	rigtig	godt	–	også	på	den	lange	bane.	Når	en
virksomhed	først	har	etableret	sig	og	er	blevet	accepteret	af	japanerne,	kan	det	blive
begyndelsen	til	vækst	i	resten	af	regionen.	Det	japanske	marked	er	nemlig	anset	som	en
forløber	for	Asien.

Den	21.	juli	2012	var	Tiger	klar	med	sin	første	butik.	Flying	Tiger	Copenhagen	–	som	Tiger
hedder	i	Japan	–	åbnede	dørene	i	shoppingomådet	Amerika-Mura	eller	American	Village	i
den	japanske	storby	Osaka.	Byen	har	flere	end	2,8	millioner	indbyggere	og	er	Japans
tredjestørste	efter	Tokyo	og	Yokohama.	Amerika-Mura	er	kendt	som	et	hipt	centrum	for
japansk	ungdomskultur,	hvor	man	kan	spotte	nogle	af	de	mere	intense	manifestationer	af



den	japanske	popkultur.	Går	man	en	tur	gennem	gaderne,	finder	man	masser	af	caféer,
secondhandbutikker,	forskelligartede	tingeltangel-butikker,	gallerier	og	gadekunst.
Amerikanske	brands	som	Apple,	McDonald’s	og	Seven-Eleven	har	selvfølgelig	også	fundet	vej
til	det	trendy	kvarter.	I	weekenderne	er	stemningen	høj	med	loppemarked,	koncerter	og
gadeteater.	Det	var	netop	et	område	som	Amerika-Mura,	Lennart	Lajboschitz	var	interesseret
i	at	udforske.	Det	var	her,	han	mente	at	kunne	lære	noget	om	detailhandel.	Rationalet	var,	at
hvis	Tiger	kunne	vinde	de	unge,	var	de	nået	langt.

To	dage	efter	åbningen	i	Osaka	måtte	Tiger	lukke	igen.	Ikke	på	grund	af	mangel	på	kunder.
Tværtimod.	De	japanske	kunder	stod	i	kø	for	at	komme	ind	i	butikken	og	fik	uddelt
billetnumre	for	at	komme	ind	på	bestemte	tidspunkter.	Flere	var	kommet	langvejs	fra.	Efter
to	dage	var	alle	varer	revet	ned	fra	hylderne.	De	troede,	der	var	varer	nok	til	en	måned,	men
Flying	Tiger	Copenhagen	måtte	melde	udsolgt	efter	et	par	dage.	Japan-eventyret	var	begyndt.

En	af	forklaringerne	på	den	enorme	interesse	for	Tiger	i	Japan	skal	findes	i	de	japanske
medier.	Inden	åbningen	i	Osaka	var	Lennart	Lajboschitz	blevet	interviewet	af	journalister	fra
to	forskellige	aviser	med	et	oplagstal	på	henholdsvis	fem	og	to	millioner.	Hele	seks	TV-
stationer	kom	til	Danmark	for	at	følge	Tigers	vej	fra	Danmark	til	Japan,	og	de	sendte	live	fra
åbningen	med	helikoptere,	som	filmede	fra	luften.	To	andre	skandinaviske
detailhandelsvirksomheder	i	form	af	IKEA	og	H&M	havde	banet	vejen	for	Tiger,	og	interessen
for	at	følge	den	næste	store	ting	fra	det	nordlige	Europa	var	intens.	Japanerne	vidste	altså
udmærket,	at	den	flyvende	Tiger	fra	København	kom	til	landet.

Der	blev	fløjet	containere	med	varer	ind	fra	Kina,	hvor	de	produceres,	og	den	enorme
interesse	for	butikken	fortsatte	i	flere	måneder.	Endnu	engang	havde	Tiger	entreret	et
marked	med	dundrende	succes.	Folk	havde	frarådet	Lennart	Lajboschitz	at	gå	ind	på	det
japanske	marked,	de	havde	ligeledes	frarådet	ham	at	placere	butikken	i	Amerika-Mura.	Det
var	ikke	det	rigtige	sted,	mente	de	japanske	forretningspartnere.	Alligevel	blev	det,	som
Lennart	Lajboschitz	ville	have	det.	Han	havde	bevidst	valgt,	at	han	sammen	med	sine	danske
samarbejdspartnere	ville	stå	på	egne	ben	det	første	år	i	Japan	for	at	undgå	at	blive
»japaniseret«.	Først	efter	et	år	blev	der	etableret	et	joint	venture	mellem	det	danske	selskab
Zebra	A/S	og	det	japanske	selskab	Sazaby	League,	som	er	kendt	for	at	danne	partnerskab	med
den	amerikanske	kaffekæde	Starbucks.

Tiger	er	blevet	en	dundrende	succes	i	Japan.	Mavefornemmelsen	var	rigtig.	Lennart
Lajboschitz	er	ikke	bange	for	at	bruge	sin	intuition.	Han	er	overbevist	om,	at	de	fleste
beslutninger	og	valg	netop	er	emotionelle,	at	vores	forestilling	om	at	være	rationelle	blot	er
efterrationale,	når	vi	har	truffet	en	beslutning	med	vores	følelser.

I	forhold	til	farens	formaninger	fik	han	–	som	så	ofte	før	–	en	returbold	med	klar	besked:
»Hvem	fanden	er	det,	jeg	har	det	efter?«

Det	får	som	regel	faren	til	at	tie,	for	han	har	selv	været	ligesådan.

Siden	åbningen	af	den	første	Tiger-butik	i	Japan	er	det	–	ligesom	på	europæiske	markeder	–
gået	stærkt.	Butikkerne	startede	med	at	have	fire	kasser	i	hver	butik,	men	det	udviklede	sig
hurtigt	til	op	mod	16.	Et	år	efter	den	første	butiksåbning,	kunne	den	nye	Tiger-ledelse,	som
var	tiltrådt	i	forbindelse	med	EQTs	overtagelse,	melde	om	15.000	kunder	om	ugen.	Ledelsen
kunne	også	konstatere,	at	kunderne	hver	især	i	snit	brugte	160	kroner	per	besøg.	Butikken



omsatte	for	omtrent	lige	så	meget,	som	ti	danske	butikker.	De	tørre	tal	gav	grund	til	at	tro	på
forretningsmuligheder	i	landet.

I	dag	er	der	14	Tiger-butikker	i	Japan,	og	markedet	er	det	største	målt	på	omsætning.





Lennart	uden	Tiger
Lennart	Lajboschitz’	iPhone	ringer	ofte.	Nogle	gange	svarer	han	ikke,	andre	gange	svarer	han.

»Må	jeg	lige	tage	den?«	siger	han	en	dag,	hvor	vi	sidder	i	en	samtale.

Selvfølgelig	må	han	det.

Lennart	tager	telefonen:

»Det	er	Lennart.«

Stemmen	i	den	anden	ende	er	gennemtrængende.

»Godmorgen,	Erik,«	siger	Lennart.

De	snakker	lidt,	og	jeg	kan	høre,	at	manden	i	den	anden	ende	spørger,	om	Lennart
Lajboschitz	har	tid	til	at	mødes.

»Det	har	jeg.	Vent	lige	lidt.	Jeg	prøver	at	se	i	min	kalender.	Hæng	lige	på.«

Lennart	Lajboschitz	tager	mobiltelefonen	væk	fra	øret	og	kigger	på	skærmen.	Et	sekund
senere	tager	han	telefonen	op	til	øret	igen.

»Jeg	er	lige	kommet	hjem	fra	Japan.	Jeg	skal	bare	lige	se	min	kalender.	Jamen	jeg	vil	meget
gerne	mødes	med	dig.	Èt	sekund	…«

Lennart	kigger	igen	på	sin	telefons	lysende	skærm.

»Hvordan	passer	det	dig	på	fredag?«	spørger	han,	da	han	har	tjekket	sin	kalender.

Det	lader	ikke	til	at	passe	herren	i	den	anden	ende.

»Lige	et	sekund,	jeg	kigger	lige	igen.«

De	taler	lidt	frem	og	tilbage	og	bliver	enige	om	at	mødes	mandag	klokken	9.00.

»Erik	Brandt.«	siger	Lennart	Lajboschitz,	da	han	har	afsluttet	telefonsamtalen.

»Han	har	villet	have	fat	i	mig	mange	gange,	så	nu	må	jeg	hellere	…«

Vi	genoptager	samtalen,	men	i	det	samme	ringer	mobiltelefonen	igen.

»Orv,	det	er	ham	igen,«	siger	Lennart	Lajboschitz.	Han	responderer	telefonens	ringen:

»Ja,	det	er	Lennart.«

Erik	Brandt	taler	højt	og	så	tydeligt,	at	jeg	kan	høre,	hvad	han	siger.	Nu	vil	han	alligevel
hellere	mødes	torsdag,	forstås.

»Ved	du	hvad,	så	gør	vi	det.	Nu	på	torsdag	klokken	16.	Skal	vi	gøre	det?«	siger	Lennart
Lajboschitz.	De	to	bliver	enige	om	torsdag.

»Jeg	glæder	mig.	Vi	ses.	Hej,	hej.«	Lennart	lægger	på.

Det	er	ikke	kun	modeskaberen	Erik	Brandt,	som	vil	have	fat	i	Lennart	Lajboschitz.	Hver
eneste	dag	får	han	henvendelser	fra	folk,	som	vil	mødes	med	Tiger-stifteren.	Jo	mere,	han	har
optrådt	i	medierne,	des	flere	henvendelser	har	han	fået.	Nogle	vil	gerne	lave	forretning	med
ham,	andre	vil	samarbejde	om	kulturelle	projekter.	Siden	Lennart	Lajboschitz	købte	Absalon



Kirke	er	mails	og	opkald	strømmet	ind	fra	nær	og	fjern	og	stort	og	småt.	Et	minut	efter,	Erik
Brandt	har	lagt	på,	ringer	telefonen	igen.

»Nej,	nu	må	I	stoppe,«	udbryder	Lennart.

»Det	orker	jeg	ikke.	Væk	med	dig.«	Han	afbryder	opkaldet.

Senere	samme	dag	dukker	en	ung	kvinde	op	på	kontoret.	Hun	hedder	Pernille	og	er	Lennart
Lajboschitz’	nyansatte	assistent.	En	kærkommen	hjælpende	hånd.	Med	kæmpestor	interesse
for	Lennart	Lajboschitz’	person,	hans	liv	–	og	sikkert	også	hans	penge	–	er	der	brug	for	en
gate	keeper,	som	kan	holde	styr	på	kalenderen	og	sortere	i	henvendelser	og	tilbud.	Lennart
Lajboschitz	virker,	som	om	han	har	et	afslappet	forhold	til	de	mange	henvendelser	fra	nær	og
fjern.	Andre	fortæller,	at	han	sætter	pris	på	de	anerkendende	skulderklap,	særligt	dem	der
kommer	fra	kultureliten.	Selv	ser	Lennart	Lajboschitz	kombinationen	af	den	smalle	finkultur
og	Tigers	platform	som	en	mulighed	for	at	give	flere	mennesker	mulighed	for	at	møde
kunsten.	For	eksempel	har	Lennart	Lajboschitz	og	Tiger	samarbejdet	med	Statens	Museum
for	Kunst	i	København.

Samarbejdet	blev	indgået	i	forbindelse	med	udstillingen	Biography	af	Elmgreen	&	Dragset	i
efteråret	2014,	og	målet	er	at	formidle	det	bedste	fra	kulturinstitutionerne	til	den	bredere
befolkning.	Også	Kunsthal	Charlottenborg	i	København	har	samarbejdet	med	Tiger.	Da
kunstneren	Flemming	Quist	Møller	var	aktuel	med	sit	kunstprojekt	på	Charlottenborg,
kunne	Tigers	kunder	købe	en	140	siders	kunstbog	til	100	kroner.	Dermed	kom	kunsten
gennem	Tiger	ud	til	et	noget	bredere	publikum	end	museumsgæsterne	i	København.	Det
samme	gælder	fotokunstbogen	Conceptual	Photography,	som	netop	er	udgivet	i	samarbejde
med	ingen	ringere	end	Yoko	Ono,	et	samarbejde,	der	er	opstået	gennem	en	fælles	ven.

82-årige	Yoko	Ono	har	samme	mission	som	Lennart	Lajboschitz.	Hun	vil	have	det	smalle	ud
til	et	bredt	publikum,	og	det	kan	det	komme	via	Tiger-butikkerne.	Yoko	Onos	kunstbog	bliver
i	første	omgang	trykt	i	10.000	eksemplarer,	et	højt	antal	for	en	snæver	kunstbog.	Den	bliver
sat	til	salg	i	Tiger-butikker	verden	over	til	en	pris	på	100	kroner,	hvilket	også	er	usædvanligt
for	en	indbundet	kunstbog	på	159	sider.	Bogudgivelsen	falder	tilfældigvis	og	meget	praktisk
mere	eller	mindre	sammen	med	åbningen	af	den	første	Tiger-butik	i	New	York.	Da	Lennart
og	Sus	Lajboschitz	i	vinteren	2014	besøgte	Manhattan	mødtes	de	med	Yoko	Ono	i
kunstnerens	lejlighed,	hvor	de	spiste	morgenmad	sammen.	Muligheden	opstod	pludseligt,	og
det	er	netop	der,	i	tiden	der	ikke	er	planlagt,	i	de	tomme	rum,	at	magien	opstår,	mener
Lennart	Lajboschitz.

Lennart	Lajboschitz	har	altså	ikke	givet	helt	slip	på	Tiger.	Som	konsulent	arbejder	han
foruden	med	kulturprojekterne	også	med	udgivelse	af	musik	på	Tiger	Music,	hvor
jazzpianisten	Carsten	Dahl	i	dag	bliver	udgivet.	Samarbejdet	har	udviklet	sig	til	et	venskab	–
eller	venskab	har	udviklet	sig	til	samarbejde	–	og	er	endnu	et	eksempel	på,	hvordan	Lennart
Lajboschitz	konkretiserer	sin	mission.	Ved	at	udbrede	musik,	som	kan	gøre	mennesker	glade.
Carsten	Dahls	musik	bliver	nu	distribueret	via	Tiger-butikkerne	til	en	lavere	pris	og	til	et
andet	publikum	end	normalt.	Det	kommer	ud	til	flere	mennesker,	og	ifølge	Carsten	Dahl	er
der	større	frihed	i	samarbejdet	med	Tiger,	end	med	traditionelle	pladeselskaber.	Da	Tiger
Music	udgav	Carsten	Dahls	nyfortolkning	af	Bachs	Goldbergsvariationer	i	efteråret	2014,
havde	pladeselskabet	en	uge	efter	udgivelsen	solgt	lige	så	mange	album,	som	kun	det



bedstsælgende	populærmusik	gør.

Jazzmusikeren	er	ikke	den	eneste	musiker,	som	har	fundet	et	partnerskab	i	Tiger,	langt	fra	de
traditionelle	pladeselskaber.	Også	Benjamin	Koppel,	Alex	Vargas	og	senest	popsangeren
Vinnie	Who,	som	i	2010	brød	igennem	som	en	af	de	mest	spillede	kunstnere	på	DRs
musikprogram	P3,	samarbejder	med	Lennart	Lajboschitz	og	Tiger	Music.	Sidstnævnte
udgiver	sin	musik	på	pladeselskabet	Fake	Diamond	Records,	men	pladeselskabet	har	indgået
et	samarbejde	med	Tiger	Music,	så	Vinnie	Who’s	seneste	album	er	at	finde	i	Tiger-
butikkerne.	Albummet	»Harmony«	bliver	dermed	tilgængeligt	i	hele	25	lande.	Med	den	nye
distributionskanal	bliver	der	skruet	op	for	produktionen,	som	kommer	til	at	tælle	et	oplag	på
20.000	CDer	og	10.000	vinyler.	Prisen	for	albummet	lyder	i	bedste	Tiger-stil	på	beskedne	50
kroner	for	en	vinyl	og	30	kroner	for	en	CD.	Fra	Vinnie	Who’s	pladeselskab	har	det	lydt,	at
salget	af	Vinnie	Who’s	musik	i	Tiger-butikkerne	»er	et	helt	nyt	udstillingsvindue.«

Det	er	planen,	både	Lennart	Lajboschitz’	og	Tigers,	at	udgivelsen	af	musik	og	Yoko	Onos	bog
skal	fortsætte	i	en	stadig	mere	international	retning.	Det	skal,	lyder	det	fra	Tiger,	udbrede
kendskabet	til	samtidskunst.	Tigers	vision	er,	at	kunstneren	»bevarer	sin	fulde	kunstneriske
frihed	og	ikke	afgiver	rettigheder	til	sine	værker.«	Overskuddet	fra	salget	deles	altid	50/50
mellem	Tiger	og	kunstner.

Tiger	Music,	Tiger	Stories	og	samarbejdet	med	kulturinstitutioner	løber	ifølge	Lennart
Lajboschitz	kun	lige	rundt	rent	økonomisk.	Til	gengæld	mener	Lennart	Lajboschitz,	at
projekterne	bidrager	kommercielt	til	det	samlede	Tiger-koncept	ved	at	styrke	brandet.	Det
ændrer	folks	opfattelse	af	Tiger,	lyder	det	fra	stifteren.	Tiger	bevæger	sig	fra	udelukkende	at
være	en	butikskæde	med	salg	af	alt	muligt	og	ingenting	til	også	at	rumme	musik	og	kultur.	I
sidste	ende	er	det	med	til	at	give	et	mere	positivt	syn	på	brandet,	mener	Lennart	Lajboschitz.
Og	så	er	nye	projekter	og	idéer	ifølge	Lennart	Lajboschitz	fundamentet	for	fremtiden.

Man	kunne	måske	godt	formode,	at	det	med	nye	ejere	af	Tiger	udelukkende	handler	om	at
maksimere	udbyttet.	Men	de	lader	kulturprojekterne	køre,	og	det	er	ifølge	Lennart
Lajboschitz	klogt.	Stifteren	mener,	at	det	er	sådanne	projekter,	fremtiden	formes	ud	af.	Tigers
samarbejde	med	musikerne	kan	bruges	til	andet	end	at	tilbyde	kunderne	billige	CDer	og
vinylplader.	Det	kan	være	med	til	at	åbne	kundernes	øjne	for	andet	end	det,	de	normalt	ser	og
oplever.	Jazzmusikeren	Carsten	Dahl	har	allerede	optrådt	på	Spilbar	til	lyden	af
bordtennisboldene,	som	hoppede	frem	og	tilbage	over	nettet.	Tanken	er	-	igen	-	at	musikken
skal	være	tilgængelig	for	alle.	De	to	drenge,	der	stod	og	spillede	bordtennis,	mens	Carsten
Dahl	spillede	musik,	havde	næppe	lyttet	til	en	eneste	tone	fra	jazzpianisten,	hvis	de	var	blevet
sat	ned	på	en	stol	foran	en	scene.	Nu	fik	de	musikken	ind	sådan	lidt	fra	siden,	mens	de
spillede	bordtennis.

Noget	lignende,	forestiller	Lennart	Lajboschitz	sig,	kommer	til	at	ske	i	den	gamle	Absalons
Kirke,	der	nu	er	døbt	A.B.	Salon.

Det	er	ifølge	Sus	Lajboschitz	godt	for	hendes	mand,	at	han	har	fået	kirken.	Både	Lennart
Lajboschitz	og	Sus	Lajboschitz	har	betragtet	Tiger	som	en	platform,	hvor	de	sammen	har
kunnet	udvikle	idéer,	og	mens	Sus	Lajboschitz	som	kreativ	direktør	stadig	har	Tiger	at
udfolde	sine	idéer	på,	har	Lennart	Lajboschitz	nu	fået	A.B.	Salon.	En	ny	platform	–	en	ny
legeplads.	Han	er	for	længst	begyndt	at	kaste	idéer	op	i	luften,	og	Sus	Lajboschitz	er	med	i



idéudviklingen.	Skal	der	være	høns	i	gården?	Kan	der	bygges	et	indendørs	højbed?	Skal	det
hele	være	grønt?	Lennart	Lajboschitz	havde	brug	for	en	ny	platform	at	arbejde	på.	Han	havde
brug	for	et	sted,	hvor	han	kan	afprøve	idéer.	Store	som	små.	Skøre	som	jordnære.	Uden
kompromis	og	uden	at	tage	hensyn	til	en	medejer.

Detailhandel	er	ifølge	flere	den	ideelle	industri,	hvis	man	godt	kan	lidt	at	prøve	ting	af,	fordi
man	kan	afprøve	nye	idéer	i	få	butikker	og	i	begrænset	tid.	Hvis	kunderne	ikke	tager	godt
imod	idéen,	kan	man	stoppe	og	prøve	noget	andet.	Lennart	Lajboschitz	og	Sus	Lajboschitz	har
været	vidt	omkring	i	udviklingen	af	Tiger-idéer.	Da	Tiger	åbnede	tilbage	i	1990erne	talte	de
for	eksempel	om,	at	de	hvert	år	den	14.	marts	skulle	lukke	butikkerne	for	at	åbne	igen	med	et
helt	nyt	koncept	den	1.	april.	Det	ville	tvinge	dem	til	at	tænke	forandring	og	udvikling,	og
kunderne	kunne	hvert	år	få	sig	en	ny	overraskelse	og	en	ny	butik.

I	dag	er	der	ikke	plads	til	så	radikale	idéer.	I	dag	har	Lennart	Lajboschitz	ikke	det	sidste	ord	i
virksomheden.	Det	har	måske	ikke	i	teorien	været	svært	for	Lennart	Lajboschitz	at	vænne	sig
til	de	nye	vilkår	i	Tiger,	men	i	praksis	har	stifteren	skullet	vænne	sig	til	at	være	i	tøjler.	Som
menigt	bestyrelsesmedlem	kan	han	for	eksempel	ikke	tale	frit	til	pressen.	Han	kan	ikke	sige
til	journalister,	at	Tiger	for	eksempel	kommer	til	at	omsætte	for	tre	milliarder	kroner,	hvis
den	officielle	målsætning	er	en	omsætning	på	2,6	milliarder	kroner.	Han	kan	ikke	udtale	sig
om	strategien,	han	kan	i	det	hele	taget	ikke	udtale	sig	om	særlig	meget	som	meningt
bestyrelsesmedlem	trods	sit	medejerskab.

Lennart	Lajboschitz	har	som	konsulent,	medejer	og	bestyrelsesmedlem	stadig	en	vis
indflydelse	på,	hvad	der	foregår	i	Tiger.	Tiger	fylder	i	familien,	fordi	både	Lennart	Lajboschitz
kone,	Sus,	og	ældste	søn,	Simon,	er	nøglespillere	i	organisationen.	Og	selvfølgelig	bliver	der
talt	om	Tiger	hjemme	hos	familien	Lajboschitz.	Der	bliver	talt	om	alt	mellem	himmel	og	jord,
også	Tiger.

På	det	seneste	har	Sus	og	Lennart	Lajboschitz	talt	om	at	starte	en	bondegård	uden	for
København,	hvor	byboere	kan	komme	og	male	og	plukke	æbler,	mens	deres	børn	leger	i
landlige	omgivelser.	De	taler	om	at	rejse,	de	taler	om	musik,	om	kunst	og	kultur.	Og	de
befinder	sig	bedst	blandt	de	yngre	generationer.	Ifølge	Sus	Lajboschitz	er	meget	af	det,	hun	og
Lennart	foretager	sig,	gravet	op	helt	nede	fra	undergrunden	via	ægteparrets	netværk.	For	de
kan,	fortæller	Sus	Lajboschitz,	godt	lide,	når	tingene	er	uhøjtidelige	og	lidt	skæve.	De	kan
godt	lidt	at	hænge	ud,	hvor	det	er	sjovt	at	være.

Det	fornægter	sig	imidlertid	ikke,	at	den	nye	ejer,	EQT,	gerne	ser	stifteren	tage	passende
afstand	til	Tiger.	For	eksempel	sikrede	Morten	Hummelmose	sig	med	flere	telefonopkald,	at
denne	historie	handlede	om	»Lennart	og	Tiger«	og	ikke	»Tiger	og	Lennart«.	Han	tjekkede
også	projektets	ramme	med	Lennart	Lajboschitz.	Stifteren	selv	er	påpasselig.	Han	vil	gerne
tage	hensyn	til	EQT,	fortæller	han.	Han	har	ikke	lyst	til	at	træde	nogen	over	tæerne.

Sommetider	får	den	mere	traditionelt	tænkende	del	af	forretningsverdenen	alligevel	en
bemærkning	med	på	vejen,	når	Lennart	Lajboschitz	tager	ironisk	afstand	til	den	del	af
erhvervslivet	med	en	sætning,	han	ofte	gentager,	og	som	mange	gange	har	stået	på	sidste	og
afsluttende	slide	i	hans	foredrag:	»Never	trust	a	man	in	a	suit«.

Lennart	Lajboschitz	er	ikke	selv	konkret	med,	hvilke	aspekter	af	de	jakkesætsklædte
erhvervsfolk	der	får	ham	til	at	føle	et	behov	for	at	tage	afstand	–	eller	i	hvert	fald	definere	sig



selv	som	en	modpol.	Men	ifølge	Lennart	Lajboschitz	gode	ven,	pianisten	Carsten	Dahl,	er	der
få	ting,	der	irriterer	ham	mere	end	begrænsninger	og	en	defensiv	holdning	til	udvikling.
Ifølge	vennen	lægger	Lennart	Lajboschitz	ikke	skjul	på,	at	han	mener,	der	er	en	omgivende
verden,	som	tænker	i	kasser.	For	at	bevare	trygheden	skal	kasserne	stå	på	en	særlig	måde.
Men	Lennart	Lajboschitz	er	ikke	ude	på	at	være	tryg.	Han	er	ude	på	at	udforske	og	tage
chancer.	Det,	at	man	ikke	gør	noget,	mener	han	er	døden.	Så	bliver	man	en	stereotyp.	Det
handler	ifølge	Carsten	Dahl	om,	at	»den	omgivende	verden«	lever	godt	af	de	chancer,	som
Lennart	Lajboschitz	har	taget	med	Tiger.	Når	de	ikke	selv	vil	løbe	en	risiko,	kan	det	se
karakterløst	ud.	Når	de	mener,	der	skal	strømlines,	mener	Lennart	Lajboschitz,	det	skæve
skal	bevares.	Ifølge	Carsten	Dahl	er	det	ikke	hæderligt	at	kritisere	en	mand	og	sige,	han	skal
rette	ind	og	samtidig	nyde	godt	af,	at	forretningen	går	godt.	For	det	går	godt,	fordi	der	engang
blev	taget	nogle	chancer,	lyder	logikken.

Carsten	Dahl	beskriver	Lennart	Lajboschitz	som	kunstner.	Kunstner	eller	forretningsmand.
Lennart	Lajboschitz	tager	klart	afstand	fra	den	traditionelle	forretningsdrift,	og	han	har	ikke
meget	tilovers	for	den	traditionelle	forretningsmand,	som	han	beskriver	som	»dødkedelig«.
Han	går	på	arbejde	og	tror,	han	har	kontrol.	Men	i	virkeligheden	har	han	ifølge	Lennart
Lajboschitz	ingenting.	For	han	er	drevet	af	at	tjene	penge,	og	han	er	ikke	glad.

Lennart	Lajboschitz	ville	ikke	være	Tiger-manden.	Han	ville	ud	af	Tiger.	Han	ville	ikke	ende
som	administrerende	direktør.	Han	ville	ikke	ædes	af	drift,	og	han	ville	ikke	gå	i	stå.	Det	var
hans	drive	til	at	sælge	og	lade	andre	kører	Tiger	videre.	Det	handlede	om	hans	egen	rolle.	Nu
stod	Lennart	Lajboschitz	endnu	engang	med	spørgsmålet:	Hvad	skal	jeg	bruge	mit	liv	på?
Han	anerkender,	at	de	ufattelig	mange	penge,	der	kom	ud	af	salget	af	Tiger,	har	givet	ham
frihed	til	at	kaste	sig	over	andre	projekter	og	en	sikkerhed,	så	hverken	han	eller	hans	børn
nogensinde	skal	have	økonomiske	kvaler.	Men	pengene	var	aldrig	drivkraften.	Penge	som
motivationsfaktor	er,	mener	Lennart	Lajboschitz,	en	blindgyde.



Her	i	foråret	udgiver	Tiger	en	kunstbog	i	samarbejde
med	den	verdenskendte	kunstner	Yoko	Ono
(næstøverst).	Bogen	er	kun	til	salg	i	Tiger-butikkerne.
Også	danske	kunstnere,	som	Vinnie	Who	(øverst),
Flemming	Quist	Møller	og	Carsten	Dahl	(nederst)	har



Tiger	uden	Lennart
Der	er	leben	på	Tigers	kontor	på	Rådhuspladsen	i	København.	Medarbejerne	er	trods	travlhed
både	flinke	og	smilende.	En	har	jakkesæt	og	slips	på,	en	anden	går	på	strømpesokker.
Telefonen	ringer	et	sted	ved	et	skrivebord,	og	en	kvinde	svarer:

»We	are	not	looking	for	a	partner	in	China.«

Kodeordet	har	siden	Tiger	fik	ny	ejer	været	vækst.	Hver	uge	er	der	åbnet	2-3	nye	Tiger-
butikker	rundt	omkring	i	verden,	og	i	2013	blev	der	investeret	149	millioner	kroner	i	nye
butikker.	Kort	tid	efter,	at	butik	nummer	314	i	maj	2014	åbnede	i	Tjekkiet,	kunne	Zebra
præsentere	et	årsregnskab,	der	viste	imponerende	vækstrater.	I	2013	omsatte	Tiger	for	godt
1,7	milliarder	kroner,	en	stigning	på	hele	56	procent	sammenlignet	med	2012.	Samme	høje
vækst	forventes	i	2014,	og	alt	tyder	på,	at	forventningerne	indfries.	Indtjeningen	følger	med.
Driftsresultatet	før	særlige	poster	voksede	fra	165	millioner	kroner	i	2012	til	242	millioner
kroner	i	2013.	I	løbet	af	2014	åbnede	Tiger	124	nye	butikker	og	gik	ind	i	fem	nye	lande.	Ved
udgangen	af	2014	havde	Tiger	i	alt	411	butikker	i	25	lande.

Den	19.	januar	2015	udsendte	Tiger	en	pressemeddelelse	om,	at	selskabet	fra	dags	dato	havde
ansat	en	ny	administrerende	direktør.	Franskmanden	Xavier	Vidal	på	40	år	skulle	overtage
posten	efter	Christian	Mariager,	som	ifølge	pressemeddelelsen	havde	besluttet	at	skifte	til	en
mere	aktiv	bestyrelseskarriere	uden	for	Tiger.	Den	officielle	forklaring	fra	Tigers	formand,
Ole	Andersen,	var,	at	der	er	brug	for	andre	kompetencer	i	Tigers	topledelse.	Andre	mener	dog,
at	direktørskiftet	ser	mærkeligt	ud.	Under	alle	omstændigheder	er	Xavier	Vidal	en	mand	med
et	imponerende	cv.	Han	er	universitetsuddannet	i	Frankrig	og	Storbritannien	og	har	siden
suppleret	sin	uddannelse	med	lederuddannelse	på	Harvard	Business	School.	Franskmanden
har	haft	lederstillinger	i	nogle	af	verdens	største	detailvirksomheder	i	form	af	britiske
Sainsbury’s	og	Tesco,	og	han	kommer	til	Tiger	fra	en	direktørstilling	i	kosmetikkæden	The
Body	Shop,	som	er	ejet	af	franske	L’Oréal.	Allerede	i	forbindelse	med	EQT’s	overtagelse	af
Tiger	var	Xavier	Vidal	i	kontakt	med	kapitalfonden.	Dengang	var	han	ikke	klar	til	at	rykke	til
København,	men	nu	har	han	slået	sig	ned	i	den	danske	hovedstad,	hvorfra	han	skal	styre
Tigers	fortsatte	ekspansion.

Der	er	allerede	sket	en	del	med	Tiger	de	to	år,	kapitalfonden	EQT	har	ejet	virksomheden.
Christian	Mariager	havde	været	med	på	holdet	af	eksperter	for	kapitalfonden	Nordic	Capital,
da	Tiger	skulle	finde	en	køber.	Han	blev	i	februar	2013	hentet	hjem	til	Danmark	fra	sit	job
hos	konsulentfirmaet	McKinsey	i	New	York.	Christian	Mariager	skulle	som	administrerende
direktør	føre	Tiger	ind	i	fremtiden	som	kapitalfondsejet	virksomhed.

Christian	Mariager	var	fascineret	af	Tiger.	Han	var	klar	til	nye	udfordringer,	og	han	så
muligheder	i	sin	nye	rolle	som	administrerende	direktør	i	det,	han	selv	kalder	for	»Google
med	funktionærer«.	Det	er	ikke	er	et	sted	med	lys	i	vinduerne	til	midnat,	men	vækstraterne,
som	Tiger	havde	præsteret,	kunne	bedst	sammenlignes	med	iværksættervirksomhederne	på
den	amerikanske	vestkyst.	Tiger	var	sig	selv,	og	det	tiltalte	Christian	Mariager.	Samtidig	trak
det	heller	ikke	ned,	at	han	var	blevet	taget	godt	imod	af	Lennart	Lajboschitz.	Anden	gang,	de
to	mødte	hinanden,	inviterede	Lennart	Lajboschitz	efter	en	af	de	sidste	ansættelsessamtaler
Christian	Mariager	med	hjem	til	Jonathan,	en	nær	ven	af	familien,	hvor	der	skulle	fejres
shabbat.	Christian	Mariager	mødte	en	stifter	med	stærke	værdier	i	familien.	Det	så	han	som
en	af	årsagerne	til,	at	virksomheden	var	så	værdifuld.



Der	har	været	nok	at	se	til,	de	to	år,	Christian	Mariager	har	været	administrerende	direktør
for	Tiger.	Arbejdet	har	primært	bestået	af	at	sætte	struktur	på	virksomheden	i	forhold	til	at
åbne	så	mange	butikker	som	planlagt	i	forretningsplanen.	Blandt	andet	skulle
lagerstrukturen	tilpasses	den	øgede	volumen,	og	sortimentet	skulle	fortsat	være	dynamisk.
Det	var	trods	alt	det,	der	fik	kunderne	til	at	komme	tilbage	i	butikkerne	igen	og	igen.	Det
krævede	kapacitet	til	at	efterprøve	idéer,	som	skulle	genereres	i	et	højt	tempo.	Tiger
introducerer	3.000	nye	varer	om	året	ud	over	standardsortimentet,	og	med	fokus	på	at	få	folk
til	at	blive	ved	med	at	komme	ind	i	butikkerne,	var	det	vigtigt,	at	det	var	de	rigtige	varer,	der
blev	satset	på.

Men	organisationen	trængte	også	til	at	blive	opgraderet	på	funktionsområder	som	IT	og	HR.
Logistik,	indkøbsafdelingen,	økonomisk	styring	og	rapportering.	Rytmer	og	rutiner	skulle	på
plads.	Det	handlede	med	andre	ord	om	at	udbygge	organisationen	–	uden	at	gøre	den	klassisk
corporate,	og	uden	at	slå	Tiger	ihjel.	Ånden,	motivationen	og	dynamikken	skulle	bevares.

Christian	Mariager	beskriver	Tiger	som	en	»ildkugle«.	Alting	gik	stærkt,	da	han	tiltrådte
direktørstillingen	i	2013,	og	tempoet	blev	ikke	sat	ned.	Hvad	der	præcis	stod	i	den
forretningsplan,	Lennart	Lajboschitz	fik	udarbejdet	i	forbindelse	med	salgsprocessen,	er
uvist.	Men	virkeligheden	har	overgået	den	plan,	der	dengang	blev	lagt.	På	to	år	er	der	blevet
åbnet	220	butikker.	Der	er	kommet	omkring	100	nye	medarbejdere	til	organisationens
administration	i	København,	efter	EQT	overtog	virksomheden,	og	det	kræver	både	tid	og
styring	at	ansætte	i	det	omfang	og	den	hastighed.	Der	skal,	som	formand	Ole	Andersen	har
formuleret	det,	bygges	et	jumbojet,	mens	det	flyver.

Da	Christian	Mariager	kom	til	Tiger,	var	der	få,	der	havde	en	idé	om,	hvad	der	kunne	være
rart	for	en	ny	administrerende	direktør	at	vide.	Der	var	få,	der	vidste,	hvordan	Tiger	skilte	sig
ud	fra	andre	virksomheder.	Mange	af	de	ansatte	i	Tiger	havde	aldrig	været	ansat	i	andre
organisationer,	så	hvordan	skulle	de	vide,	hvad	der	skete	der?	De	vidste	til	gengæld	til
fingerspidserne,	hvordan	tingene	fungerede	i	Tiger,	og	de	fleste	var	venner	med	hinanden	og
med	stifterne,	hvilket	skabte	en	særlig	forståelse	for	hinanden	og	for,	hvordan	der	blev
arbejdet.	Udover	et	mandagsmøde,	hvis	der	var	brug	for	det,	og	et	torsdagsmøde	hver	anden
uge,	hvor	alle	på	kontoret	mødtes,	var	der	ingen	faste	rammer.	På	mandagsmøder	og
torsdagsmøder	var	der	ingen	fast	agenda.	Her	blev	løst	og	fast	meldt	ind	fra	de	forskellige
funktioner,	og	der	kunne	gives	en	peptalk	om	forretningen,	hvis	der	var	brug	for	det.

En	af	de	første	opgaver,	Christian	Mariager	kastede	sig	over,	var	at	finde	struktur,	rytmer	og
rutiner.	Uden	at	gøre	hverdagen	til	et	mødehelvede	vel	at	mærke.	For	organisationen	skulle
gerne	beholde	sin	sjæl	og	den	gode	stemning,	der	var	opbygget	efter	mange	år.	Fra	de
medarbejdere,	der	havde	været	med	fra	starten,	var	der	altid	stor	glæde,	når	nye	medarbejdere
kom	til.	Det	var	ifølge	Christian	Mariager	en	»meget	sød,	meget	hjertelig	og	meget
menneskelig	organisation,«	han	kom	til,	da	han	startede	i	Tiger.	Nu	er	han	ude,	og	nye
kræfter	har	taget	over.

Mens	Lennart	Lajboschitz	sad	i	spidsen	for	Tiger	havde	han	en	indædt	optimisme	på	Tigers
vegne,	og	indtil	videre	lever	stemningen	af	og	troen	på,	at	Tiger	har	et	uendeligt	potentiale
videre	med	den	nye	ejer	og	ledelse.	Det	er	gået	godt,	uanset	hvor	Tiger	er	åbnet.	Mens
Lennart	Lajboschitz	primært	har	fokuseret	på	tanken	og	idéen	bag	konceptet,	har	Christian
Mariager	også	fremhævet	organisationens	evne	til	at	udføre	idéerne.	Eksekveringen	er	svær



at	kopiere,	mener	Christian	Mariager	og	henviser	til	det	komplekse	logistiksystem,
indkøbsoplevelsen	og	prispunkterne,	som	elementer	af	forretningen,	der	er	svære	for
konkurrenter	at	efterligne.

Xavier	Vidal	ser	muligheder,	masser	af	muligheder,	og	han	ynder	at	fortsætte,	hvor	Christian
Mariager	slap.	Der	skal	ikke	forandres,	lyder	det	fra	den	nye	administrerende	direktør,	der
skal	videreudvikles.

Hvad	er	Tiger	så	i	dag,	20	år	efter,	at	Lennart	og	Sus	Lajboschitz	åbnede	den	første	butik	på
Islands	brygge?	Tiger	er	en	verdensomspændende	kæde,	som	er	gået	fra	at	være	et
discountkoncept	til	at	være	et	»stylish	international	fun	shopping	concept«.	Det	er	i	hvert
fald,	hvad	selskabet	kalder	sig	som.	Blandt	de	bedst	sælgende	produkter	er	krydderier,	lakrids
og	læsebriller.	De	fleste	kunder	har	penge	til	at	købe	et	eller	andet	i	butikken,	og	de	fleste
kunder	går	derfra	med	mere,	end	hvad	de	forventede	at	købe.	En	ansat	i	Tiger	betegner	en
Tiger-butik	som	det	dansegulv,	hvor	man	rent	faktisk	har	lyst	til	danse	-	hvor	man	føler	sig
velkommen	-	fordi	man	kan	være	med.	Når	butikken	i	januar	sælger	træningsudstyr	er
håndvægtene	tilpas	lette	til,	at	alle	kan	løfte	dem.	Når	der	er	tallerkener	til	salg,	er	prisen	så
tilpas	lav,	at	man	kan	købe	to	ekstra	–	og	dermed	invitere	to	mere	med	til	middagen.	Når	der
er	billeder	af	personer	på	emballagen	er	det	ikke	af	modeller,	men	altid	af	nogle	af	de	ansatte
i	administrationen.	I	billedrammerne,	som	sælges	i	butikken,	er	der	sat	billeder	i	fra	Lennart
Lajboschitz’	eget	familiealbum.	Da	de	slap	op	blev	andre	ansatte	bedt	om	at	tage	deres	gamle
familiealbum	med.	På	den	måde	sikrer	Tiger,	at	produkterne	er	nemme	at	identificere	sig
med.	De	er	tilgængelige.	Musikken	i	højtalerne	er	numre,	de	fleste	kan	synge	med	på.	Det	er
Beatles,	Barry	White	og	The	Beach	Boys.	Alle	kan	være	med	i	Tiger,	og	den	inkluderende
facon	ligger	dybt	i	virksomhedens	DNA.

Men	Tiger	er	også	dansk,	og	de	danske	–	eller	nordiske	–	rødder	er	særligt	værdsat	i	udlandet,
hvor	produkternes	skandinaviske	touch	er	en	medvirkende	årsag	til	Tigers	popularitet.	Uden
sammenligning	i	øvrigt	er	det	samme	nordiske	stil,	kunderne	finder	nærmest	eksotisk	i	IKEA
og	til	dels	i	H&M.

Også	i	2015	skal	Tigers	administration	have	tilført	nye	folk	for	at	følge	med	den
internationale	ekspansion.	Den	foreløbige	plan	er,	at	der	skal	ansættes	50	medarbejdere
mere.	Allerede	nu	har	Tiger	ikke	plads	til	at	huse	alle	medarbejdere	på	det	oprindelige
hovedkontor	på	Rådhuspladsen	i	København.	Nogle	sidder	derfor	i	andre	lokaler	rundt	i	byen,
imens	der	ledes	efter	et	nyt	hovedkontor	med	plads	til	alle.	Indtil	videre	er	den	gamle
postbygning	i	Købmagergade	udset	som	Tigers	nye	hovedkontor,	men	kontrakten	er	endnu
ikke	underskrevet,	lyder	det	fra	Xavier	Vidal.

Voldsom	vækst	rimer	i	den	finansielle	verden	på	børsnotering,	og	Tigers	næste	skridt	kan
meget	vel	gå	i	retning	mod	fondsbørsen.	Flere	sammenligner	Tiger	med
smykkevirksomheden	Pandora,	som	voksede	hastigt	fra	at	være	en	lille	virksomhed	på
Københavns	vestegn	til	at	bliver	overtaget	af	kapitalfonden	Axcel.	I	dag	er	Pandora	et
børsnoteret	selskab	til	en	værdi	på	omkring	80	milliarder	kroner.	Rygterne	om,	at	Tiger	går
samme	vej,	har	svirret,	og	Morten	Hummelmose	lægger	ikke	skjul	på,	at	Tiger	er	en	oplagt
kandidat	til	børsen	–	med	tiden.

Det	store	spørgsmål	er,	hvornår	EQT	vælger	at	skyde	Tiger	af.	Det	er	ikke	tid	endnu,	lyder	det



fra	EQT,	men	en	børsnotering	er	med	i	overvejelserne.	Ikke	sjældent	ser	man,	at
virksomheder	med	meget	højt	vækst	bliver	børsnoteret,	og	det	ideelle	tidspunkt	at
introducere	Tiger	på	børsen	ligger	nok	ikke	så	langt	ude	i	fremtiden.	Det	mest
hensigtsmæssige	tidspunkt	at	børsnotere	et	selskab	på	er	nemlig,	mens	det	går	allerbedst;	når
folk	ser	på	virksomheden	og	tænker,	at	der	ingen	ende	er	på	mulighederne	og	fortsat	vækst.
Når	der	ingen	grænser	er	for	vækst.	Hvis	Tiger	taber	fart	og	vækstkurven	knækker,	vil	det
derimod	være	et	tegn	på,	at	virksomheden	kan	have	nået	sit	maksimale	potentiale.	Det
betyder	med	andre	ord,	at	Tiger	skal	løbe	hurtigere	og	hurtigere	og	hurtigere	for	at	vise
markedet	sit	fortsatte	potentiale.	Jo	flere	butikker	der	åbnes,	jo	sværere	er	det	at	holde
vækstprocenten	år	efter	år.	Til	gengæld	er	verden	stor.	Indtil	videre	er	Tiger	kun	i	Europa,
Japan	og	snart	USA,	hvor	der	i	foråret	2015	åbner	en	butik	på	Manhattan	i	New	York.	I	Asien
er	den	danske	komet	kun	i	Japan,	og	her	er	det	kinesiske	marked	attraktivt	–	om	end	svært	at
entrere.	Tiger-konceptet	har	vist	sig	succesfuldt	i	storbyer,	og	så	er	spørgsmålet,	hvor	mange
Tiger-butikker,	der	er	plads	til	i	en	by	som	for	eksempel	New	York.	Danmark	er	selvsagt	et
anderledes	marked	end	USA,	men	sammenligner	man	alligevel	København	som	marked	med
New	York,	er	der	plads	til	mange	Tiger-butikker	i	den	amerikanske	storby.	I	København	er	der
i	dag	20	butikker	i	byen	med	1,2	millioner	mennesker.	I	det	perspektiv	er	der	i	en	by	som	New
York	plads	til	i	hvert	fald	140	butikker.

Mens	EQT	tænker	i,	hvordan	der	bliver	genereret	penge	i	Tiger,	arbejder	medarbejderne
videre	med	konceptet.	Men	det	er	ikke	uden	bekymring,	de	ser	på,	hvordan	Tiger	vokser.	For
der	er	en	risiko	for,	lyder	det	fra	flere,	at	Tiger	mister	sin	identitet,	sin	kant	og	sin	gejst,	i
jagten	på	flere	markeder,	flere	kunder	og	flere	penge.

Lennart	Lajboschitz	blev	milliardær,	da
han	i	2013	solgte	størstedelen	af	sin
virksomhed	til	kapitalfonden	EQT.	Foto:
Thomas	Lekfeldt5



Epilog:	Om	fem	minutter	er	det	hele	slut
Når	Lennart	Lajboschitz	sidder	på	Café	Dyrehaven	på	Søndre	Boulevard	på	Vesterbro	i
København,	ligner	han	mest	af	alt	den	mand	på	caféen,	man	betror	at	se	efter	sin	computer,
mens	man	går	på	toilettet.	Med	sit	krøllede,	halvstrittende	hår,	sit	ubarberede	ansigt,	sine
lærredsbukser	og	skjorte	under	sweater,	er	der	ikke	meget,	der	antyder,	at	manden	er
milliardær	og	ejer	af	kirken	på	den	anden	side	af	vejen.	Efter	Lennart	Lajboschitz’	anbefaling
spiser	vi	rugbrødsmad	med	avocado,	og	han	viser	billeder	af	sig	selv	og	sin	familie	på	sin
telefon.	Der	er	billeder	fra	rejser,	et,	hvor	Lennart	Lajboschitz	har	trukket	bukserne	op	over
navlen,	og	billeder	fra	hjemmet	i	Hellerup.	Han	stopper	ved	et	billede	af	børnene,	som	gør
grin	med	et	foto	af	Lennart	Lajboschitz,	som	har	været	bragt	i	avisen.	Lennart	Lajboschitz	var
blevet	overtalt	af	en	fotograf	til	at	stikke	hovedet	ud	gennem	en	bluse,	og	det	syntes	hans
børn	var	tilpas	komisk	til	at	efterligne.	De	står	på	rad	og	række	på	billedet	-	alle	med	hovedet
ud	gennem	hver	deres	sweater.	Lennart	Lajboschitz	griner,	mens	han	fortæller	om	børnenes
parodi.	Der	er	tid	til	spas	i	familien	Lajboschitz,	men	der	er	også	tid	til	eftertanke.

»Tid	er	relativt.	I	løbet	af	fem	minutter	er	tilværelsen	ovre.	I	løbet	af	den	tid	man	lever,	har
man	mulighed	for	at	lave	forandring	for	sig	selv	og	for	andre,«	siger	Lennart	Lajboschitz.

Det	er	med	det	udgangspunkt,	han	stiftede	en	af	Danmarks	største	erhvervssucceser	i	nyere
tid.	Med	stærke	værdier,	en	klar	mission	og	vilje	til	konstant	at	udvikle	sig.	Pointen	er	skarp,
også	over	en	rugbrødsmad	på	en	doven	formiddag	på	Vesterbro:

»Innovation	er	en	proces,	det	er	ikke	statisk.	Du	er	nødt	til	hele	tiden	at	forandre	dig,	for
verden	forandrer	sig,«	siger	Lennart	Lajboschitz	og	konstaterer	tørt:	»Hvis	du	ikke	forandrer
dig	med	verden,	så	dør	du.«

»Sæt	igang!«



Signe	Ferslev	Pedersen	(f.	1977)	er	journalist	på	Berlingske	Business,	hvor	hun	bl.a.	skriver
om	detailhandel.	Hun	har	tidligere	skrevet	bøgerne	»Globetrotter	i	høje	hæle«	i	samarbejde
med	Bethsy	Holk	og	»Styrk	Styrkerne«	i	samarbejde	med	Asger	Fredslund.	Signe	Ferslev
Pedersen	er	uddannet	cand.public	fra	Syddansk	Universitet	og	har	desuden	en	mastergrad	i
publishing	fra	Oxford	Brookes	University.

SKRIFTLIGE	KILDER
Berlingske,	Børsen,	CNN,	Jyllands-Posten,	Politiken,	TED	Talks,	årsrapporter	samt	interview
med	Lennart	Lajboschitz	og	folk	omkring	ham	og	Tiger.
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