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Skoggangsmannen 100 år
Jubileumsarrangement på Piltingsrud gård

Lørdag 14. oktober 2017 kl 16.
Det er hundre år i år siden Mikkjel Fønhus debuterte med sin 
første roman Skoggangsmannen i 1917.Dette vil vi markere 
med mange glimt fra både denne romanen og ikke minst fra 
andre deler av hans rikholdige forfatterskap.

Program: 
Kl 16:00  Åpning ved ordfører Kåre Helland i 
 Sør-Aurdal kommune. 

Kl. 16: 15 Arne Erik Fønhus fra Mikkjel Fønhusforeningen 
 kåserer om Skoggangsmannen og Mikkjel Fønhus

Kl 17:00 Johan Nystumoen fra Teater Innlandet leser tekster  
 fra forfatteren og viser utdrag av forestillingen  
 Mannslagerhola som de hadde for noen  år siden.       

Kl 18:00 Visning av filmen Trollelgen fra 1927. Nå med musikk  
 av Staut og leste tekster og lydspor. Kalle Fürst pre 
 senterer filmen og historien rundt denne.

Det blir utstillinger av Mikkjel sine bøker og annet fra hans 
liv. Kaffe og biteti blir å få kjøpt.

Velkommen til en trivelig ettermiddag på Piltingsrud!

Inngangspenger kr 200 for voksne over 16 år 

Mikkjel Fønhusforeningen.

John Nyutstumo (født 14. juli 1952) er en 
norsk skuespiller og musiker. Han var 
medlem i Tramteatret fra 1976 til 1986. Han 
ble kjent i rollen som Ronny i seriene om 
Pelle Parafins bøljeband på 1980-tallet, og 
rollen som Krøsus og Adamson i serien 
Hemmelighetene i B-by fra 1982. Samtidig 
som han var skuespiller i teatret, spilte 
han også saxofon, fløyte og fiolin. John er 

nå tilknyttet Teater Innlandet hvor han har hatt mange framtre-
denen roller. Vi husker ham fra oppsetningen Mannslagerhola av 
Mikkjel Fønhus for noen år siden.

Kalle Fürst (født 10. 
mai 1944) var program-
sjef i NRKs barne- og 
ungdomsavdeling fra 
1994 til 2007.  Kalle 
Fürst har vært in-
volvert i barne-pro-
duksjoner for tre 
generasjoner gjennom 

blant annet Mattis, Flimra, Midt i smørøyet, 
Pelle Parafins Bøljeband og Brødrene Dal. 1998. 
Fürst var initiativtaker og grunnlegger av bar-
nekanalen NRK Super i 2007.Fürst ble tildelt 
fagprisen under Gullruten 2006 og Kongens 
fortjenstmedalje i gull i 2007.I 2009 var Fürst 
produsent i Nordisk Films dokumentarseksjon. 
I 2010 er han ansatt som Kulturdirektør i Norge 
på EXPO 2010, Shanghai Kina.

Det var en slektning av Kalle som laget Trol-
lelgen og det er hans selskap Fürst film som 
har rettigheten. Kalle har gjort en stor jobb for 
å restaurere filmen og sette lyd til. Dette blant 
annet i samarbeid med Staut og Cato Skimten 
Storengen. Filmen og en dokumentqar om fil-
men blir vist på NRK senere i høst.


