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Benedicte Hambro og Hilde Eskild, to av landets mest 
erfarne fortellere, på Saras Telt søn 16.9. kl 13.15 
(Oslo Bokfestival)  
 

Årgangshelter 
Fortellinger om dem som til enhver  
tid er minst 15 år eldre enn deg selv 
 

Opplev en sprudlende fortellerforestilling for voksne 
med forfatterduoen Hilde Eskild og Benedicte Ham-
bro, to av landets mest erfarne fortellere. Det er ikke 
alltid man føler seg som en årgangshelt, selv om man 
har levd en stund. Da kan det vært greit å huske på 
følgende: Dårlige valg gir gode historier.  
Få noen smaksprøver fra forfatternes sjette felles bok 
"Årgangshelter" under Oslo Bokfestival på Saras Telt, 
søndag 16. september kl. 13.15.  
 
Mellom bokens to permer 
møter du gamle mennesker 
som slåss og krangler, er 
modige, feige, lure, tapre, 
kloke og dumme. De tar 
innersvingen på de unge 
og vakre, de rike og 
mektige. De gir gode råd, 
de ordner opp og de elsker. 
Benedicte Hambro og Hilde 
Eskild har valgt ut 61 for-
tellinger om årgangshelter i 
mange forskjellige roller og 
fra mange land. 
I april 2012 har forfatterne allerede hatt en vellykket 1 ½ 
times fortellerforestilling på Riksscenen i Schous kultur-
bryggeri i Oslo. Den bygget på flere av bokas fortellinger, 
noe søndagens forestilling under Bokfestivalen også 
kommer til å gjøre.   
  

De unge mangler noe viktig 

Når du er 5 år gammel, er en 20-åring eldgammel. Når du 
er 55, er en 20-åring bare et barn. Alder er relativt. Men 
uansett mangler de unge noe viktig: erfaring i å leve, om-
gås andre, møte farer og – ikke minst – i å bli gammel. 

Det er likevel ikke alltid man føler seg som en årgangs-
helt, selv om man har levd en stund. Da kan det være 
greit å huske på følgende: Dårlige valg gir gode historier.  
Forfatterne har plukket ut og gjenfortalt 61 fortellinger. Del 
dem gjerne med andre, for en fortelling er som et brev fra 
fortiden. Vi kan lese det, legge til våre egne ord og så 
sende det til fremtiden. 

 
Skrevet seks bøker sammen 
Hilde Eskild og Benedicte Hambro har nå skrevet seks 
bøker sammen. Siden 2000 har Hilde Eskild reist land og 
strand rundt med sine forestillinger, kurs og foredrag. Hun 
har hatt flere turneer for den kulturelle skolesekken og har 
opptrådt på festivaler og seminarer 
over hele Norden. Aller best liker 
hun seg på scenen sammen med sin 
ektemann, Jo Eskild, som briljerer 
ved tangentene. Hun bor i Lillesand 
der hun jobber som forteller, 
forfatter, skribent og lærer. 
 
Benedicte Hambro er forteller, 
forfatter og foreleser. Hun forteller 
historier fra hele verden, på både 
norsk og engelsk, i Norge, Sverige, Danmark og USA, og 
har vært gjesteforeleser ved høyskoler i Norge og 
Sverige. Hambro er lærer ved Ringerike Folkehøgskole, 
Stand Up & Revy linja, der hun blant annet underviser 
sine elever i hvordan de kan føre den muntlige 
fortellertradisjonen videre. 

 

Fakta om arrangementet og boken 
https://www.facebook.com/events/366003766813413/ eller 
http://oslobokfestival.no/index.php?option=com_jebookuser&vie
w=author_desc&auid=589&year=2012&Itemid=59 
Benedicte Hambro og Hilde Eskild: 
 

Årgangshelter. Fortellinger om dem som til  
enhver tid er minst 15 år eldre enn deg selv  

172 sider, kr 259 (Ganesa Forlag) 
 

Mer info, utdrag, Blad-i-boka og mulighet for å laste ned et 
høyoppløst bilde av coveret: http://www.ganesa.no/forlag 
 
For kontakt, anmeldereksemplar, avtale om intervjuer:  
Anja Carstanjen Schroth, forlagssjef, Ganesa Forlag, 
mobil 92 46 77 40, anja@ganesa.no 
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