
Af Ulla Gunge Hansen

Oplevelser og udfordringer, 
som adskiller sig fra daglig-
dagen på kontoret og kaster 
nyt lys over deltagerne på 
teambuildingkurser, er langt 
fra kun for ansatte fra én og 
samme virksomhed. 

Stadigt flere organisatio-
ner vælger at invitere deres 

samarbejdspartnere med til 
events og teambuildingkur-
ser for på den måde at styrke 
forholdet til centrale perso-
ner i andre virksomheder. 
Det fortæller flere kursusud-
bydere til Berlingske Business .

 »Jeg tror, det hænger sam-
men med, at folk er begyndt 
at outsource mere. Så man 
har flere større projekter 

med andre firmaer som sam-
arbejdspartnere, og for at 
styrke den gruppe laver man 
et arrangement for dem. Det 
kan også være som afslutning 
på en handel eller et stort 
projekt, at man gør noget 
ekstraordinært som en form 
for belønning,« siger Allan 
Winge Larsen, projektleder 
i Q-Courage, der er en af de 

største udbydere af action-
prægede teambuildingkurser 
såsom spring fra helikopter 
og rapelling.

Brander virksomheden
Også i Midgaard Event, der 
udbyder events og teambuil-
dingkurser som bl.a. tager af-
sæt i rollespil og mordgåder, 
oplever man, at virksomhe-

der inviterer forretningspart-
nere med til arrangemen-
terne.  

»Det er et spørgsmål om at 
lave noget, som er usædvan-
ligt, og som viser virksomhe-
den som innovativ og kreativ. 
Og så handler det om at skabe 
en stærk personlig relation til 
forretningspartnerne. Vi vil 
jo alle gerne konkurrere på 

andre parametre end prisen, 
hvis vi kan,« siger salgschef 
Michael Grandt.

Mord afslutter seminar
En af de virksomheder, som 
har inviteret leverandører og 
kunder til et teambuilding-
kursus, er den norske energi-
virksomhed Sønnico. Anled-
ningen er, at EU har vedtaget 

Firmaer teambuilder på tværs
Stadigt flere virksomheder inviterer deres forretningspartnere med på teambuildingkurser og til events for at styrke relationerne       
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»Morderen er iblandt os i aften. En 
eller måske flere af jer vil gå herfra 
i håndjern – en anden som millio-
nær. Nemlig den, der opklarer my-
steriet.«

Ordene falder fra den ulasteligt 
klædte butler James – hr. Thomp-
sons tro tjener igennem 16 år – der 
her til aften har samlet 19 gæster 
til rigmanden hr. Thompsons sidste 
middag »Testamentet« på herrens 
befaling.

Selv er værten død. Myrdet med 
sit eget antikke sværd stukket dybt 
i hjertet. 

Datoen er 10. september 1958. Vi 
befinder os på Liselund Slot på Møn, 
hvor kandelabre pryder middags-
bordet og oplyser de gamle, dunkle 
lokaler, som selskabet er samlet i.

Nye roller for en aften
I virkeligheden er vi med den norske 
energivirksomhed Sønnico og dens 
største forretningspartnere, bl.a. 
Statoil, Esso og Skanska, til et team-
buildingevent for at pleje relationer 
på tværs af firmaerne. Men lige nu 
er direktør- og ledertitler erstattet 
med personer fra hr. Thompsons liv: 
en digter, oberst, baron, præst, læge, 
detektiv, sanger og mange flere.

Forud for middagen har samtlige 
deltagere, alle mænd, fået tildelt de-
res roller, kostumer og beskrivelser 
af deres karakters forhold til afdøde 
samt deres egen ledetråd at optrev-
le mordgåden med.

 En enkelt får i enerum besked på 
at være morderen, som de andre 
skal afsløre.

»Din opgave er ikke at blive op-
daget. Men husk, du skal tale sandt 
undervejs,« fortæller arrangøren 
Jannick Raunow alias James fra 
Midgaard Event, idet han sætter 
mordmysteriet i gang.

Som præsten med nogen møje 
trækker den sorte kjole ned over 
maven, digteren tager sin gråkrølle-
de paryk, på og jazzpianisten slyn-
ger en boa om halsen, knipser de 
billeder af hinanden og truer med 
at lægge dem på Facebook.

Men et kvarter inde i midda-
gen letter ubekvemheden ved at 
være udklædt gradvist fra selska-
bet. Alle er alligevel i samme båd. 
Hver mand søger at leve sig ind i sin 

rolle. Detektiven snuser rundt med 
sit forstørrelsesglas, og sangeren 
bryder ud i »You ain’t nothing but a 
Hounddog«, som anretningen med 
dyrekød serveres.

 »Skål, små blomster,« lyder hilse-
nen fra digteren.

James bryder ind: 
»Hr. Thompson vil gerne sige 

nogle ord.«

Mordmysteriet 
på Liselund Slot

 Butleren – der naturligvis 
hedder James – holder styr 

på de mange middagsgæster 
og ender selv med at knække 

mordgåden. Foto: Esben Salling

Flere mister livet i løbet af middagen. Kokken Soufflé får halsen skåret over med 
en af sine egne køkkenknive.Foto: Esben Salling

Blodige knive, filmklip med hilsener fra en død og et kulørt person-
galleri er blandt hovedingredienserne, når et teambuildingkursus 
tager form af et mordmysterium, som deltagerne i bedste Hercule 

Poirot-stil skal opklare under et middagsselskab.
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     mellem kunder og leverandører.

en lovændring, som indebæ-
rer energimærkning af bl.a. 
større erhvervsbyggeri. For-
retningspartnerne har der-
for gennemført et seminar 
på Liselund Slot på  Møn, der 
afsluttes med en middag for-
klædt som en mordgåde.

»Ved at mødes på denne 
måde løfter vi vores samar-
bejdspartneres kompeten-

cer. Vi fortæller dem, hvad 
de kan bruge lovændringen 
til, og hvad vi kan gøre for 
dem som leverandør,« for-
tæller markedsdirektør Peter 
Høvik, mens han optræder i 
præstekostume.

 Den morderlige middag er 
en ekstra gimmick, der skal 
få forretningspartnerne til at 
lære hinanden bedre at ken-

de, forklarer salgschef Cato 
Jakobsen.

»Teambuildingen ville ikke 
kunne stå alene – kun hvis 
der var tale om intern team-
building. Men nu har delta-
gerne en masse at snakke 
om, fordi de synes, det er 
sjovt,« uddyber han.

 Deltageren Eyolf Nitter, der 
er account manager i ABB, 

som bl.a. repræsenterer Esso 
og Exxon, sætter da også pris 
på det lidt skæve indslag. 

»At dyrke relationer er det 
absolut vigtigste inden for 
salg. Det er jo mangeårige 
kontrakter, der bliver indgå-
et,« fortæller Eyolf Nitter, der 
selv var klædt ud som doktor 
ved aftenens mordmyste-
rium.

»I begyndelsen var det me-
get mærkeligt, men det førte 
til en masse sjov, og man 
lærer folk at kende på en an-
den måde. Og relationerne til 
de andre i selskabet, kan jeg 
også bruge, så jeg synes, det 
har været et fint arrange-
ment,« siger han.

ulha@berlingske.dk

» Det handler om 
at skabe en stærk 

personlig relation til 
forretningspartnerne. 
Vi vil jo alle gerne 
konkurrere på andre 
parametre end prisen.

MICHAEL GRANDT, salgschef 
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Et fjernsyn tændes. Værten, som 
menigmand vil kende som Kjeld 
Nørgaard, stemmen bag frøen Kaj, 
toner frem på en sort-hvidoptagel-
se.

»En af jer, der nu spiser og drik-
ker på min regning, har taget mig af 
dage. For 12 dage siden fik jeg det 
første trusselsbrev. Ikke det første i 
mit liv, men dette kom fra hjertet. 
Jeg skulle gøres tavs. Jeg ved bare 
ikke hvorfor,« fortæller hr. Thomp-
son, der opfordrer gæsterne til at 
finde sin banemand.

Dødeligt syg
Mens vinen skylles ned, forsøger 
gæsterne at lokke detaljer ud af 
hinanden, som kan udgøre et motiv 
eller alibi. Indtil hr. Thompson i et 
nyt filmklip – hvor det lykkes ham 
at interagere med lægen – afslører, 
at han alligevel var døende med 
børnepolio. At blive myrdet var der-
for en lettelse, fortæller værten, før 
han beder gæsterne fortælle, hvad 
de nu ved om hinanden til resten af 
selskabet.

 Gæsterne nøler med at løse op-
gaven. Måske fordi vinen smager 
dem så godt, og øllene før midda-
gen gjorde det samme. Efter ti mi-
nutters vaklen præsenterer de dog 
deres egne historier, som afslører, 
at alle havde et anstrengt forhold til 
afdøde.

»Jeg havde det godt med Thomp-
son. Men han blev vred på mig, for-
di jeg ikke kunne finde ud af, hvem 
der sendte ham trusselsbreve. Så 
han lukkede mig inde i seks dage i 
sin kælder, hvor jeg kun fik kød at 
spise, men jeg er vegetar,« fortæller 
detektiven.

Lægen var havnet i en koma, for-
di han havde foreslået Thompson at 
spise piller mod sin sygdom.

»Det ville han ikke, så han prop-
pede alle pillerne i halsen på mig,« 
fortæller doktoren.

Endnu et mord
Løbende får deltagerne flere detal-
jer til puslespillet. Fra hinanden, 
værten og arkivmapper.

»Der er en, der er død,« lyder det 
pludselig fra et tilstødende lokale. 
Kokken Soufflé har fået halsen skå-
ret over. Kniven ligger ved siden af 
liget og et blodindsmurt brev, som 
morderen må have tabt.

Mordmysteriet på Liselund Slot (fortsat)

3: Mistanken for mordet på hr. Thomp-
son falder på et tidspunkt på gartne-
ren, som må redegøre for sin gøren og 
laden på mordtidspunktet.
Foto: Esben Salling

2: Morderen instrueres i, hvordan han 
senere på aftenen kan skille sig af med 
to andre gæster ved at forgifte dem, 
hvis han fornemmer, at de er ved at 
afsløre ham. Foto: Esben Salling

1: En del af ledetrådene til opklaringen 
af mordmysteriet får deltagerne af 
den myrdede hr. Thompson selv, der 
inden sin død har indspillet en række 
beskeder til middagsgæsterne. Foran 
skærmen ses en spøg- og skæmtfor-
handler samt en bokser. Foto: Esben 
Salling

»Det er det galeste, jeg har været 
med til,« lyder det fra en deltager, 
som et kort sekund springer ud af 
sin rolle og rødvinsrus.

To, som har været tæt på at af-

sløre morderen, er blevet forgiftet, 
og er derfor ude, da deltagerne skal 
udpege gerningsmanden. Denne af-
ten bliver morderen ikke fundet af 
deltagerne. Men James har regnet 

mysteriet ud og udpeger morderen 
for politiet, som slæber ham væk. 
Ingen får dog millionarven.

ulha@berlingske.dk 
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»Det er det galeste, jeg 
har været med til.

DELTAGER PÅ TEAMBUILDINGEN
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Succesfuld ledelse uden 
formelt personaleansvar !
Kender du situationen hvor en projektdeltager pludselig  
må prioritere anderledes, eller er tildelt nye opgaver ? 


