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Fortæl en historie Svend-Erik Engh Hent PDF Forlaget skriver: Historier er en inviterende kommunikation -
nogle har samtidigt oplevet det som en måde at samarbejde på eller at være leder på.

Forfatteren beskriver fortælleren som konge i sit eget hus og samtidig den mest ydmyge tjener. 

Fortællinger er en måde at dele værdier og til at ´sætte ord´ på fremtiden, på visionerne - og en måde til at
beskrive kulturen på arbejdspladsen på. Historiens styrke er, at den taler til både højre og venstre

hjernehalvdel og forankres i lige dele følelser og logik.

At få fortalt en historie gør noget ved mennesker. Den skaber det magiske øjeblik, hvor verden forsvinder,
tiden står stille og lytteren lever sig ind i den. Det er, hvad forfatteren beskriver, at vekselvirkningen gør

mellem fortæller og lytter.

Svend-Erik Engh er historiefortæller. Han deltog i 2001 i en workshop, hvor Steve Denning introducerede
sine erfaringer med historiefortælling i Verdensbanken. Det blev starten på et udviklende samarbejde: »Jeg
lærte ham, hvad jeg vidste om forretningsverdenen, og han lærte mig, om historiefortællernes verden. Vi

havde nogle dejlige stunder sammen, og jeg lærte en masse.« sagde Steve Denning.
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