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De kridhvide, stivede uniformer bliver sendt

rundt. Omklædningen synes at sætte liv i selskabet.

Specielt kokkehattene vækker jubel. De er one-size

og afslører stærkt varierende hovedstørrelser. »Måtte

du give øl i gymnasiet?,« bliver en af de kvindelige

deltagere med et velvoksent hoved spurgt, og igen

bliver der grinet. En anden deltager bryder ind og

spørger, hvorfor de professionelle kokke skal have

de højeste kokkehuer, når alle andre deltagere har

huer i samme størrelse. 

»Det er så vi bedre kan se hinanden,« kommer det

hurtige svar fra Kim og Kent, konferencecenteret

Schæffergårdens kokke, der de næste to-tre timer

skal lede den gastronomiske teambuilding – og, skal

det snart vise sig, holde deltagerne i kort snor.

Skovtur og køkkenbesøg 

11 medarbejdere fra det internationale sekretariat i

KL er kommet til Schæffergården i Gentofte nord for

København som afslutning på dagens teambuilding-

arrangement. Til daglig indtager de stillinger som se-

kretariatsleder, fuldmægtige eller studentermed-

hjælpere, men det er ikke til at se på deres påklæd-

ning i dag, hvor alle er klædt i ens hvide kokkehuer,

hvide jakker og sorte forklæder.

Aftenens gastronomiske teambuilding er anden

og sidste etape i dagens aktivitet. Den første del

fandt sted i de nordsjællandske skove. På baggrund

af en personlighedstest (MBTI-test) blev medarbej-

derne inddelt i to hold, som skulle konkurrere mod

hinanden. En af øvelserne gik ud på, at deltagerne

med bind for øjnene skulle arrangere et reb i et kva-

drat på jorden. I sig selv en harmløs øvelse, men når

præstationen aflønnes i hårde kontanter, som skal

bruges til at købe frokost for, bliver situationen an-

derledes alvorlig. Undervejs blev de enkelte deltage-

res præstationer desuden vurderet og diskuteret i

samarbejde med en konsulent. Alt sammen har det

haft til formål at skabe mere sammenhold i gruppen,

som til daglig er fysisk adskilt mellem sekretariatet i

København og en afdeling i Bruxelles. Nu, hvor grup-

pen skal i gang med dagens sidste arrangement,

handler det imidlertid ikke om at konkurrere, men

om samarbejde. Med hjælp fra kokkene Kim og Kent

skal medarbejderne tilberede en treretters gourmet-

middag til hele selskabet.

Kunsten at slå en hummer ihjel

Med det store fritstående bord i midten ligner køk-

kenet en overdimensioneret udgave af et moderne

samtalekøkken. Langs den ene væg står to mindre

arbejdsborde, som har udsigt til en lille gård. Delta-

gerne står på den ene side af det lange centrale køk-

kenbord. Bag frugt og grøntsager har Kent og Kim ta-

get opstilling på den anden side.

Samtalen er næsten forstummet, da man pludse-

lig kan høre lav barnegråd fra gården. Den stammer

fra Evas tre måneder gamle søn. Eva forsvinder ud af

køkkenet for se til sin dreng, og Kent går i gang med

at præsentere aftenens menu: Havtaske og hummer

til forret, berberiand til hovedret og passionsfrugt-

mousse og sorbet til dessert. 

Især præsentationen af hummeren giver anledning

til en større etisk diskussion. For hvordan afliver man

en hummer på den mest humane måde? Der tegner

sig en diskussion med to fronter. De kvindelige del-

tagere på den ene side argumenterer for, at hum-

merne skal koges ihjel eller alternativt vendes med

hovedet nedad, hvilket angiveligt skulle bedøve dy-

ret. Det må være den mest humane fremgangs-

måde, mener de. Kim og Kent på den anden side af

bordet ser ikke ud til at lade sig overtale, og Kim af-

slutter diskussionen ved at kløve den levende hum-

mers hjerne i to med sin store kokkekniv.

Også berberianden giver anledning til diskussion.

Regnskabsmedarbejderen Mette, en af de ivrige del-

tagere i hummerdebatten, vil gerne vide, om Kents

fremgangsmåde også egner sig til udskæring af jule-
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and? Kort efter vil Mette desuden vide, hvorfor man

først skal salte fond’en til sidst? 

Hun finder ikke Kents argumenter helt overbe-

visende. 

En vis rastløshed er ved at brede sig blandt de

øvrige i gruppen. De vil gerne i gang med deres op-

gaver. »Du skal altid diskutere,« kommer det fra en af

deltagerne, mens et par andre ruller med øjnene.

Deres tålmodighed bliver dog ikke sat på yderligere

prøve. De indledende øvelser er overstået, og tre

hold kan gå til hver deres bord, hvor de skal tilbe-

rede henholdsvis forret, hovedret og dessert.

Ribs og hindbær

Sekretariatslederen Uwe, studentermedhjælperen

Signe og Eva, som er fuldmægtig, skal stå for des-

serten. Opskrifterne har de fået udleveret i et hæfte

af kokkene. Som daglig leder føler Uwe et ansvar for

at fordele rollerne. Han slår straks op i hæftet og be-

gynder at komme med forslag til, hvordan de skal

gribe opgaven an. Han når dog ikke langt, før kokken

Kim dukker op. Efter en kort debat er der enighed

om en arbejdsdeling, hvor Eva og Signe tager sig af

moussen, mens Uwe klarer sorbetten. 

Det betyder en opsplitning af den lille gruppe, for

Uwes arbejde kommer til at foregå ved et blus et

stykke væk, mens Eva og Signe bliver stående ved

dessertbordet. 

Der er dog stadig jævnlig kontakt mellem de to

grupper, for de er fælles om råvarerne. For eksempel

skal begge grupper bruge frugt til desserten. Der går

således ikke længe, før Uwe vender tilbage og spør-

ger, om det er i orden, at han tager nogle hindbær og

ribs. Eva spørger Uwe, om ribsene ikke er for sure til

sorbetten. Det er en overvejelse, Uwe ikke har gjort

sig og heller ikke når at gøre, for igen dukker Kim op

og intervenerer. Resultatet bliver, at Uwe får lov at be-

holde hindbærrene, men må give afkald på ribsene.

Grænser for kreativitet

Klokken 20 summer køkkenet af livlig aktivitet. En

parterer havtaske, en bager brød, to er i gang med at

lave sauce, og en kæmper en ulige kamp med at

samle knive, skål og låg til en foodprocessor. Ar-

bejdsgangen er tilrettelagt efter tayloristisk forbil-

lede, hvor hver medarbejder tager sig af sin isolerede

opgave udstukket af de to kokke. Til sidst skal alle

enkeltdele passes ind i det fælles projekt: Måltidet.

Ved det store bord har Jonas og Lilse taget initia-

tiv til deres eget projekt og tilmed et, som falder

uden for den officielle dagsorden. De steger skivede

auberginer, selv om auberginer slet ikke fremgår af

menuen. De har arrangeret det således, at Jonas ste-

ger, mens Lilse står og ser til over et glas rødvin. »Vi

teamworker,« insisterer Jonas og rækker sin spatel

over til Lilse, så hun kan tage lidt over. Kokken Kent

kommer forbi. 

»Hvem har gang i det ypperligste af det ypperligste?,«

spørger han Jonas og Lilse. Det er imidlertid ikke de-

res auberginer, han hentyder til, men den herreløse

gryde ved siden af dem, hvor hummer-sovsen bob-

ler lystigt løs. »Det er Mette,« forklarer Jonas, »hun er

lige ude at passe baby – ikke hendes egen, men

Evas,« tilføjer han. 

Lilse griber muligheden for at få et godt råd fra

kokken, mens han er der. Ville det ikke være en god

idé at pakke auberginerne i filodej sammen med

asparges? Det synes Kent ikke. De skal bruge filode-

jen til noget andet. »Men det er godt, at du ser dig

omkring og tænker dig om,« roser han. Kim, den an-

den kok, er nu kommet til, og han er mere direkte.

Han mener, at Jonas og Lilse skal droppe deres au-

bergineprojekt. 

»Hvad ville du sige til at få serveret sådan en lille

skive her, mens din sidemand får denne her?,« spør-

ger han og peger på en stor skive. »Vi skal visualisere

og tænke i det færdige produkt, og så går det jo ikke,

at portionerne har forskellige størrelser,« siger han >
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> og sætter dermed et definitivt punktum for Jonas’ og

Lilses gastronomiske improvisationer.

15.000 kroner kiloet

Hen mod klokken 21.30 er aktiviteten i køkkenet ta-

get væsentligt af. En del af deltagerne er blevet fær-

dige med deres opgaver, og de frie agenter samles

nu omkring det lange køkkenbord. Centrum for

kredsens opmærksomhed er et højt sylteglas. Det in-

deholder aftenens mest ekstravagante ingrediens:

Sorte trøfler. Deltagerne diskuterer prisen på trøf-

lerne. »De koster 10.000 kroner kiloet,« skønner en

af deltagerne. En anden mener, at man snarere skal

regne med 15.000 kroner. Så høje er priserne dog

ikke, forklarer Kim. »1.000 kr. kiloet kan gøre det,« si-

ger han og fisker en af de sorte knolde op af glasset.

Med et trøffeljern skærer han forsigtigt tre skiver af

og lægger knolden tilbage i glasset. Og så sker det.

Ingen når rigtig at opfatte, hvad der foregår, før det

er overstået. Mette, som ikke har deltaget i den ind-

ledende del af diskussionen, skyder pludselig frem

ved Kims højre side, snupper den største trøffelskive

og putter den i munden. Kredsen snapper efter vej-

ret. I det øjeblik går det op for Mette, at hun er gen-

stand for alles opmærksomhed, og hun ved tydelig-

vis ikke, hvad hun skal sige. »Ups,« bliver det til,

hvilket udløser en befriende latter fra kredsen.

Efter to en halv times madlavning er de fleste fær-

dige med deres opgaver. Enkelte feinschmeckere

står stadig og kæler for detaljerne, men reelt er der

kun anretningen tilbage. Og vinvalget. Kim spørger,

hvem der vil påtage sig den opgave, men ingen synes

umiddelbart at ville melde sig. Det giver Uwe chan-

cen for at træde i karakter som leder. Han mener, at

holdet bag hovedretten skal vælge vin. Sådan bliver

det så. Dermed er aftenens sidste opgave på plads,

og deltagerne har nu blot tilbage at sætte sig ved det

festdækkede langbord, som i mellemtiden er blevet

gjort klar, og nyde resultatet af deres indsats. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk
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Dagen derpå
»En meget positiv oplevelse.« Sådan vurderer sekretariats- chef Uwe Lorenzen det

gastronomiske teambuilding-arrangement på Schæffergården. Også medarbejderne

har været glade for aftenen, »men de fleste tilbagemeldinger har handlet om, at det

var en hyggelig aften,« siger han.

Det internationale sekretariat i KL har i fællesskab evalueret deres udbytte af team-

building-dagen. Her var dog også enighed om, at der manglede opfølgning på det

gastronomiske arrangement. 

»Under formiddagens øvelser i skoven blev der løbende kommenteret på præstatio-

nerne og refereret til de personlighedstests, som deltagerne havde taget inden

arrangementet. En sådan opfølgning manglede vi under middagen,« siger Uwe

Lorenzen og tilføjer, at det ville have krævet en observatør udefra, f.eks. at kokkene

gik ind og mere systematisk vurderede samarbejdet.

Den gastronomiske aften har imidlertid fungeret som et godt supplement til

formiddagsar-rangementet, vurderer Uwe Lorenzen. 

»Vi var enige om bagefter, at det var andre medarbejdere, som trådte i karakter om

aftenen, f.eks. en medarbejder som til dagligt er mere tilbageholdende. Der blev

grinet meget, og arrangementet har opfyldt det formål, at vi er kommet mere ind

under huden på hinanden.«




