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Aldrig før er der skrevet en bog om  
Thylejren, og da slet ikke af en dem,  

som boede der.

Michael Perlmutter levede i Thylejren i ni 
år fra 1975 til 1984, og Mit liv i  

Thylejren er hans personlige beretning om 
det smukke, alternative og  

anarkistiske sted, dets mennesker og den 
ånd, der skabte en dagligdag i skarp 

kontrast til det topstyrede og  
teknokratiske samfund udenfor. 

Bogen indeholder næsten 500 billeder og  
Michael Perlmutters breve til sine 

forældre, læserbreve til aviser samt arkiv-
materiale, og dermed giver 

Mit liv i Thylejren et dokumentarisk billede 
af tiden dengang.
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Michael Perlmutter
Født 1944

Fra 1975-1984 levede Michael 
Perlmutter i Det Ny Samfund – 
Overlevelseskollektivet Nordlyset 
i Thylejren, der var opstået efter 
den første store musikfestival i 
1970. Det var et oplagt sted at bo 
for den dengang 30-årige del-
tidsfar fra Vanløse, som var ved 
at gå op i fugerne af det stive, småborgerlige liv i storbyen. 
Michael ville prøve det simple, naturlige og oprindelige liv 
på landet med kærlighed, fred og ro, husdyr og jord under 
neglene. Det, der egentlig bare skulle have været en som-
merferie i Thylejren, blev et ophold på ni år på godt og ondt. 

“Jeg er lige blevet færdig med denne dejlige 
bog, som jeg har læst i, siden jeg fik den, og 
det er nok den bedste kompliment, jeg kan 
give, for det sker ikke så tit, at jeg lige læ-
ser 3-400 sider på få dage. Den er velskre-
vet, ærlig – og tankevækkende! Rejser en masse spørgsmål, 
men giver også svar på de fleste. Den er hudløs og kærlig, 
forførende og eftertænksom, et stykke Danmarkshistorie og 
et imponerende arbejde med de mange flotte billeder.”
Edmund Madsen, 
Hesbjerg
 
”En meget åben bog, der ikke legger skjul på någet!”
Runar Olsen, 
Stavanger, Norge.
 
”En af de bedste bøger, jeg har læst. Så ærlig fin og redelig.”
Per Noreger, 
Fyresdal, Norge
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