
Medarbejderne hos Four Systems lagger ud med en stiile latter i rundkreds. Foto: Ssren Osgood

De griner salget i ueiret
Mindre stress, storre
omsatning og gladere
medarbejdere. Det
er resultatet afet irs
ugentlig morgenlatter
hos it-forhandleren
Four Systems i
Birkersd.

Af AIIan Thestrup

ath@ncom.dk

Latterinstruh to r en Tlt omas

Flindt stdr i sin orangegule

sbiorte og piatter lidt med 6-
7 medarbejdere hos Four 51,-

stems. Klohken er elleue tirs-
dag form i ddag. Ugen s m or -

gen latte r er b leu e t fly tte t fra
det saduanlige tidspunkt
mandag morgen til nu, for-
di Flindt i denne uge korer et

1 4 - dagu mo rgen latte r hursus

for Superbest i Allerod. Der
bliaer uduekslet nogle uittig-
heder, indtil alle er kommet
til. Som sidste mand kom-
mer direbtor Christffir Witr

Quist. Flindt samler de ansat-
te i en rundkreds.

,Vi ,ibner med en stille lat-
tero, siger han og straks breder

sig smi latterlyde, der mest af
alt lyder som en knallert, der
mangler ilt i forbrandingen.
,Hoho haha hoho hahao

klapper de tahfa* som afslut-
ning pd den sille latter.

,S,i strakber ui mellemguluet

lidt,o siger Thomas Flindt.

Det er nu et ir siden, Chri-
. stoffer \fitt Qvist lod sit

firma gl med i et forsog,

hvor medarbejderne skulle
grine hver morgen en mined
i trck.

Han havde modt Thomas
Flindt til er arrangement i

Junior Chamber, hvor Tho-
mas Flindt efteriyste et fir-
ma, som havde lyst til at gri-
ne over en hngere periode.
Christoffer \7itt Qvist slog

straks til.
,Der kom en svensk stress-

forsker og testede os, for vi
gik i gang. Og vi havde al-
lesammen stress i en eller

anden grad,o fortrller \X/itt

Qvist.
En mined med et kvarters

latter hver morgen gjorde
imidlertid en hel del ved det.

rVi var fire, der blev milt,
og afdem var tre helt stress-

frie, efter vi havde grinet
i en mined. Den eneste,

der stadig havde nogle fi
stresssymptomer tilbage, var
faktisk mig,o griner Chri-
stoffer'\7itt Qvist.

,Nu griner ui med luk-
het mund- ligesom Uffe El-
lemann.n Selu om latteren
sker med lukket mund, er der
aed at homme mere bund i
den. Ikke helt ulig den tidli-
gere udenrigsministers latter.
Igen slutter latteren med en

tahfast klappen og en afipan-
dingsouelse.

Selv om nogle af medar-
bejderne i starten var lidt
skeptiske, si tog de hurtigt
morgenlatteren til sig. Og det
var faktisk dem, der pressede

pi, for at seancerne fortsatte

ud over den oprindelige
mined.

,Vi provede at fortsrtte det
for os selv, men det var bed-
re med Thomas som instruk-
tor. Siden har vi grinet med

Thomas hver mandag mor
gen. Vi mi nrsten have ver

densrekord i firmalatter," si

ger Christoffer \7itt Qvist.
,I hvert fald i Danmark.

Indien hvor firmalattet stam

Vi ma nasten have verdensrekord ifirmalatter,u siger Christoffer
Witt Qvist. Foto: Soren Osgood


