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Michael Perlmutter bag sit første smalfilmskamera, et Canon Super8 mm., i Thylejren 1983

Film fra Thylejren 
Perlmutters.dk nr. 

23. Thylejren 1983
Mark Thalmay læser sit manifest fra 1983: Thylejren som Fristed og Fredsted. 

59. Mit liv i Thylejren 2. 
Forfatteren læser et udvalgt afsnit fra sin bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984". Den 4. juli 2015 udkom den 
femte reviderede udgave siden 2009 og den er udsolgt ligesom de andre er. 

60. Mit liv i Thylejren 3.
Forfatteren læser et udvalgt afsnit fra sin bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984" der er udsolgt. 

61. Mit liv i Thylejren 4. 
Forfatteren læser et udvalgt afsnit fra sin bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984" der er udsolgt. 

62. Mit liv i Thylejren 5. 
Forfatteren læser et udvalgt afsnit fra sin bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984" der er udsolgt. 

65. Thylejren 2014
Michael Perlmutter og hollandske Rafael van der Schaar taler sammen i Elisa Hendriks hus i Thylejren den 

13.02. 2014 fordi "om lidt er vi her ikke mere!" 
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66. Thylejren 2014
Michael Perlmutter og hollandske Rafael van der Schaar taler sammen i Elisa Hendriks hus i Thylejren den 

13.02. 2014 fordi "om lidt er vi her ikke mere!" 

71. "Drømmen Der Ikke Vil Dø" 
Min film om Thylejren giver med vilje et stærkt overdrevet positivt billede af lejren dengang fordi den er skabt 
i en tid hvor pressen altid fremstillede os ensidigt negativt og jeg derfor syntes at der var behov for at vise 
nogle af de smukke sider ved livet på stedet. 
Det negative som der selvfølgelig også var en del af, gik jeg med vilje i en stor bue udenom. Filmen skal ikke
få nogen til at tro at dette sted er et paradis, som den giver indtryk af. 
Flyt IKKE dertil permanent før du har prøvet at være der i en periode om vinteren hvor stemningen ofte er 
meget anderledes end om sommeren!   ☯♋  ૐ 
Filmen er optaget mellem 1983 og 1988 af Michael Perlmutter.dk. Det meste er optaget med et Canon Super
8 mm. smalfilmskamera og nogle sekvenser er optaget med et af de første videokameraformater der hed 
Video 8, som jeg lånte på Det Danske Filmværksted på Vesterbrogade i København efter at jeg i 1987 fik 
støtte og professionel hjælp af Dino Raymond Hansen og Bjørn Tving Stauning til at overføre den til video 
med rulletekster og det hele. 
I 1983 da jeg påbegyndte optagelserne i Thylejren, kostede et videokamera omkring 25.000 kr. 
Min film blev i min egen amatørudgave i første omgang klippet og redigeret ned fra tre til to timer og med 
hjælp fra Filmværkstedet blev den i den professionelle udgave som kan ses her, yderligere redigeret ned til 
52 minutter. 
Direktøren for Legetøjsmuseet i København Fritz Hartz der deltog i sommerlejren i 1983 og ved flere 
lejligheder havde rost mig for mine lysbilledserier om livet i Lejren 1976 - 1983, lånte mig smalfilmskameraet 
kvit og frit så længe jeg havde brug for det. 
Indkøb af en super 8 smalfilmsfremviser med lyd og 60 råfilm á 3 minutter, beløb sig i de følgende år til 
omkring 50.000 kr. som jeg betalte af egen lomme. 
Thylejrens sommerlejrfællesmøde i 1984 gav mig en bevilling på 3,000 kr. fra fælleskassen og 4. maj fonden 
i København gav mig efter ansøgning 4,000 kr. Det resterende beløb lagde jeg selv ud af indtægter fra 
taxichaufførkørsel i København om vinteren og har i de følgende år tjent ind igen ved at holde foredrag og 
vise film på skoler, efterskoler og højskoler. Når jeg viste den i lejren fik jeg ingenting! DVD Udsolgt. 

148. Thylejren 1983 – 1986
1. del. "Drømmen Der Ikke Vil Dø" - Den Lange. Første del af min egen udgave af min super 8mm smalfilm 
om Thylejren som jeg selv har optaget, redigeret, klippet og lagt underlægningsmusik på, delvist med egne 
kassettebåndoptagelser af jam med nogle af lejrens beboere der gæstede mit tehus Troldhatten 1978 - 
1981. 
Der er også optagelser fra lokalradioen fra samme periode fra udsendelser med samtaler med nogle af 
Thylejrens daværende beboere. Indledningen fra og med 05:25: er skrevet og fremført af Mark Thalmay. 
Filmen er i to dele og er optaget i perioden 1983 - 1986. 
MUSIK: De første to numre plus nogle andre bliver spillet og sunget af min ven Knud Jacobsen i 
begyndelsen af 70'erne, der senere har skrevet mange numre til Eva Madsen og i dag (2016) er medlem af 
bandet "Silverbacks": https://web.facebook.com/Silverbacks-108204985887724/?fref=ts 
Det 3. nummer er sunget og spillet af André Nordlys Thomsen der desværre døde allerede i 2000 kun 41 år 
gammel. Sangen er vistnok skrevet af Arne Astrup. 
Musikken fra 13:10: er med et band fra lejren fra dengang med Martin Frederik Hansen, John Christensen og
Clara F. Christensen. 
Fra 15:39: er det Flemming Spenner, Anna Isaksen og Michael Mark der spiller. 
Fra 22:54: er det Morten Riismøller der synger og spiller en Thylejrsang der er skrevet af ham og Jens-
Charlie. 
Fra 34:36: Rundkredssangen ved jeg ikke hvem som har skrevet! 
Fra 40:12: Musik af og med gøgleren Hermann Brüsch. 

149. Thylejren 1983 – 1986
2. del. "Drømmen Der Ikke Vil Dø" - Den Lange. Anden del af min egen udgave af min Super 8mm smalfilm 
om Thylejren som jeg selv har optaget, redigeret, klippet og lagt underlægningsmusik på, delvist med egne 
kassettebåndoptagelser af jam med nogle af lejrens beboere der gæstede mit tehus Troldhatten 1978 - 
1981. 
Der er også samtidige optagelser fra lokalradio-udsendelser fra Danmarks Radio med samtaler med nogle af
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Thylejrens daværende beboere. 
Filmen er i to dele og er optaget i perioden 1983 - 1986. 

154. André Nordlys 1983
André Nordlys Thomsens sang til Det Ny Samfund Thylejren, fra min film, Drømmen Der Ikke Vil Dø der 
findes på Youtube Perlmutters.dk nr. 71. 

155. André Nordlys 1985
6 Sange af André Nordlys Thomsen optaget på Århus Filmværksted den 3. juni 1985. 
André blev født den 13. december 1957 - og døde alt for tidligt den 12. oktober 1999. 
Æret Være Hans Minde. 
1. Hvad Der Er Muligt, med tekst af André. 
2. De Kolde Nætter, med tekst af André. 
3. Nornernes Spind, med tekst af Anders Kristensen. 
4. Troen, med tekst af Mogens Kjær. 
5. Fuglene, med tekst af Røde Mor, undtagen sidste vers af André. 
6. Tøvejr, med tekst af Nis Petersen. 
Alle billeder er fra min bog ”Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984”. 
FILMEN ER LAVET AF MICHAEL PERLMUTTER den 10. april 2015 TIL MINDE OM ANDRÉ NORDLYS 
THOMSEN der kun blev 42 år. 
PS. sang nr. 7 mangler. 

156. Thylejren 1985
Sangen "Som Født På Ny i Thy" med tekst af Ejner Astrup fra 1985, fremført af min gode ven André Nordlys 
Thomsen der døde kun 42 år gammel i 1999. 
Han blev født den 13.12. 1957 og døde alt for tidligt den 12.10. 1999. 
Lyden er optaget på Århus Filmværksted den 3.6. 1985 og billederne er fra min bog "Mit Liv i Thylejren 1975-

1984"  

168. Thylejren Radio 2. 1979
"I Thy Tar Vi Livet Tilbage" 
2. del af min lydreportage fra Thylejren 1979 med billeder fra min bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984". 
1. del er her: https://youtu.be/4j2nL5iuKr0 
En udsendelse om livet i Thylejren og et halvt hundrede menneskers kamp for en meningsfyldt tilværelse. 
Tilrettelæggelse Michael Perlmutter. (Produceret i DR Båndværkstedet). 
Medvirkende: Volker Bunzendal, Jens-Charlie Juel Christensen taler om at bygge en vindmølle, Ivanir 
Hasson taler om at slagte en ged og garve skindet, Morten Riismøller taler om biogas, solenergi og 
vindmøller, Martin F. Hansen interviewer Sulejma, John-John Nordlys taler om landbrug, Ivanir Hasson taler 
om pot og sprut, Gamle Anders taler om at bo i Thylejren, Morten Riismøller taler om at være ung og voksen.
Musik: Clara F. Christensen og Per Christensen; "Menneske i Hvileløs Ring", Morten Riismøller; "Brødre og 
Søstre Befri Jeres Liv." 

169. Thylejren Radio 1979
"I Thy Tar Vi Livet Tilbage" 
1. del af min lydreportage fra Thylejren 1979 med billeder fra min bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984". 
2. del er her: https://youtu.be/_KuZVAZ_qOg 
En udsendelse om livet i Thylejren og et halvt hundrede menneskers kamp for en meningsfyldt tilværelse. 
Tilrettelæggelse Michael Perlmutter. (Produceret i DR Båndværkstedet) 
Medvirkende: Michael Perlmutter, Morten Riismøller, Frede, Tjalfe F. Christensen, Tine Brix, en kvinde med 
et lille barn, Martin Frederik Hansen, Vagn Åge Jeppesen og Rama Jacobsen og Freja Nürup Jeppesen i 
baggrunden, John-John Nordlys og Tjalfe, Clara F. Christensen taler om hjemmefødsel, Jens-Charlie Juel 
Christensen taler om at bygge hus i Thylejren, Morten Riismøller taler om at bygge hus og om kloakering 
m.v., Kirsten Hansen taler om at bo ulovligt, Uddrag fra en Thylejr revy der hed "Det er varmere om 
sommeren end på landet" bl.a. med Jan Købsted, Volker Bunzendal taler om sit liv i Thylejren. 
Musik: Persisk musik, Hermann Brüsch, Sulejma, Martin F. Hansen og Per Christensen, Clara F. 
Christensen, Morten Riismøller (På Den Vej Hvor Jeg Bor). 
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170. Thylejren 1980
Morten Riismøller underholder med sine dejlige sange og guitarspil i Troldhattens Tehus i Thylejren i 1980. 

172. Thylejren 1980
Morten Riismøller underholder med sine dejlige sange og guitarspil i Troldhattens Tehus i Thylejren i 1980. 
Lyden af den dejligste stemning dengang i mit tehus i Thylejren. 

173. Thylejren 1980
Morten Riismøller underholder med sine dejlige sange og guitarspil i Troldhattens Tehus i Thylejren i 1980. 
Lyden af den dejligste stemning dengang i mit tehus i Thylejren. 

174. Mark Thalmay 1982
Mark Thalmay læser sit manifest "Thylejren Som Fredsted" fra 1982. 

175. Thylejren 1978
"STAMMENS RØST" Nogle af flipperne i "Overlevelseskollektivet Nordlyset" mødtes en eftermiddag i 
forbygningen til begyndelsen på byggeriet der senere blev til Troldhattens Tehus i Frøstruplejren og havde 
nogle fede timer med gang i vandhoogaen med CANNABIS i foråret 1978 - Uhhhhadadada... 

176. Thylejren 1980
Vagn Jeppesen og Ulrik Råhauge snakker sammen i Vagns Ark om anarkister med videre, mens Freja og 
Rama pludrer i baggrunden 

191. Thylejren 2015
Optaget den 23. juni 2015 i Vagns hus i lejren. Her er han 75 år. 

286. Thylejren 1987 
"Boss" John Vehn synger sin sang "Med håndslag til Hanstholm Kommune" foran sin skurvogn i Thylejren i 
1987. 

287. Stig Møller 2016
Koncert i Thylejren. 

288. Thylejren 30 år, 4. juli 2000 
Nostalgi fra Thylejren den 4.7., først fra Dorthe Nordlys' hjem og senere med blandt andre John Andreasen, 
Dan Nielsen, Jan Palm, Allan Buchtrup, Trine Rasmussen, Volker Bunzendal, Karl Kristensen, Nalle, Norma 
Brunsvig, Jens-Peter "Klo" og Steff Bosch der for alles vedkommende desværre ikke længere er iblandt os. 
Musik af Tømrer Claus og Band. 

289. Thylejren 1983 - 85 
Fraklip fra mine Super8 mm. smalfilm fra Thylejren 1983 - 1985 med lyd fra lokalradioens diverse 
udsendelser. 

290. Thylejren 1983
Stemningsbilleder fra Thylejren 1983 - Lysbilleder - "Drømmen Der Ikke Vil Dø" - Cirkus Tusindben med 
Hermann Brüsch og Linda - Fest i Lejren - Grinemeditation - Musik fra Tehuset - Udsigt til Tømmerby Fjord 
fra jordhøjde 

291. Thylejren 1985
Lars "Langt Væk" med sin Jyske hest - Majas dans - Tanjas sang 
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292. Thylejren 2000
Stemningsbilleder fra Thylejren 2000 med musik og stemning fra Vagns 60 års fødselsdagsefest i 
Hashiendaen og uddrag fra Amsterdam Ballon Compagni's forestilling i anledning af lejrens 30 års 
fødselsdag.
Mange medvirkende er her ikke længere, blandt andre; Allan Buchtrup, Basse (John Bertelsen), Benny 
Romani, Cello Anders, Dankward Nielsen, Dorte Nordlys, Jens-Boris, Karl Kristensen, Kevin Boyce, Marie 
Louise Risager Hansen, Nalle, Niels Bredsdorff, Peter Rask Olsen, Steff Bosch, Tom William Lewald og Trine
Rasmussen. 

293. Thylejren 2002
Stemningsbilleder.

294. Thylejren 2010, 40 år
Leif Varmark, en af pionererne fra oprettelsen af Thylejren Festival i 1970 fortæller 

295. Thylejren 2011 
Stemningsbilleder. 

296. Thylejren 2013
Stemningsbilleder. 

298. Pia Dorte Willman
Pia Dorte Willman, dejlig varm kvinde og ven. 

299. Thylejren Festival 2016 
FIRE TIMER fra festivalen i 2016. 

300. Thylejren Festival 2017 
Knap FEM TIMERs musik fra Thylejren Festival 2017. 

302. Volker Bunzendal 
Volker Bunzendal 2001 & 2011. 

304. Fede dage i Thy 2002 

305. Thylejren 2000 
I år 2000 boede jeg i en uges tid hos Jan Palm og hans familie i deres hus i Thylejren inden han af en eller 
anden grund begyndte at bilde sin kone og børn noget på ærmet han selv havde fundet på og at sprede det 
samme perfide rygte om mig! Hans søn Oliver der er den søde hvidhårede dreng i filmen, har selv omkring 
13 år senere fortalt det til mig - derfor tror jeg på det! 

307. Thylejren Festival 2017 
To timers musik med 8 bands fra Thylejren Festival 2017. 

308. Thylejren Festival 2016
To timers musik med 5 bands fra Thylejren Festival 2016. 

309. Thylejren Musik 2015 
En times musik fra Thylejren Festival 2015. 
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315. Thylejren 2000
Lille øve-musik med to deltagere fra Amsterdam Ballon Compagnis trup, der optrådte ved Thylejrens 30 års 
fødselsdag i 2000. 

316. Simons ZOO 
Simon der boede i Thylejren havde altid mange dyr hos sig, flest papegøjer og andre fugle og nogle små 
søde aber. 

317. Thylejren 2000
Uddrag af forestillingen fra Amsterdam Ballon Compagny fra kollektivet Ruigoor i Holland, der gæstede 
Thylejren med deres show i anledning af lejrens 30 års fødselsdag i 2000. 

318. Thylejren 2000 
Komsammen den 4. juli 2000 på "Den Sorte Firkant" i anledning af 30 års fødselsdagen, hvor det som regel 
er godt vejr. 

319. Thylejren Bål & Jam  
En gruppe fra Amsterdam Ballon Compagni der gæstede Thylejren i anledning af 30 års fødselsdagen i 
2000, jammede så fedt på deres trommer ved bålet en nat. Desværre optog jeg kun en mindre del og derfor 
har jeg gentaget de optagede sekvenser tre gange for at få et længere forløb, fordi det efter min mening er 
dejligt at lytte til, både med åbne og lukkede øjne 

320. Thylejren 2016 
I 2016 er der stadig områder i lejren uden byggeri.

321. Thylejren Bryllup 2016 
Dåb og Bryllup er blevet et fast årligt ritual siden de tidlige 1970ere. Sidst er det også blevet muligt at blive 
skilt! 

322. Gøjserne
Det meste af første del af Gøjsernes koncert i Thylejren efter brylluppet i 2016. Flere af musikerne har deres 
rødder i Thylejren. 

323. Motorsavfører 
Motorsavføreren og kunstneren saver Bob Marley ud af et stort stykke træ i Thylejren. 

324. Til Minde Om Volker 
Til minde om min kære gamle ven Volker Bunzendahl som jeg savner rigtig meget.

326. Til Minde Om Basse 
Til minde om Basse, Dorte, Volker, Benny, Allan, Karl og Steff. Det meste er filmet ved Thylejrens 30 års 
fødselsdags-kom-sammen den 4.7. 2000.

335. ”Mit liv i Thylejren” 
Forfatteren læser op fra 2016 udgaven af "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984" 

341. Thylejrens Tehus 1980
Stemning fra Troldhattens Tehus, mit hus i Thylejren der i en kort periode fra 1978 til 1981 var 
samlingsstedet i Thylejren med altid god stemning på grund af det hyggelige miljø og den omsorgsfulde og 
kærlige betjening. 
Billederne er fra min bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984" og musik og sang er mest af Morten Riismøller. 
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342. Morten Riismøller 
Fra Thylejren. Underholdning af Morten Riismøller i "Troldhattens Tehus" i Thylejren i 1980 med sange fra 
"Overlevelseskollektivet Nordlyset" som en gruppe af beboere i lejren dengang kaldte sig. 
Billederne er fra min private samling fra mine to håndbyggede huse Troldhatten, der eksisterede fra 
opførelsen i 1978 til nedrivningen i 1992 og fra min første hytte "Harmonien" (1975-78). 
Der er også billeder fra 1970 og fra livet i lejren senere. 
Derudover er der musik med Flemming Spenner, Rasmus F. Christensen og flere andre. 
Det meste af underlægningsmusikken i begyndelsen er sange fra "Overlevelseskollektivet Nordlyset" som vi 
kaldte os dengang af og med Morten Riismøller (Tjalfe Riismøllers) far plus tehusgæster. 
Lyden er optaget på en kassettebåndoptager i Tehuset i 1978-81 og på en professionel spolebåndoptager 
jeg lånte hos DR Båndværkstedet til at lave en radioudsendelse om lejren der kom til at hedde "I Thy tar vil 
livet tilbage". 
Musikken til sidst er med en ukendt gruppe der kaldte sig "Små Slag" som jeg engang har optaget fra DR 
radio. 

345. Thylejren Lysbilleder 
Min lysbilledserie med næsten 500 billeder fra mit liv i og efter Thylejren 1976 - 1986 som jeg turnerede med 
som foredrag på efterskoler og højskoler m.fl. mens jeg boede i lejren efterhånden som den udviklede sig 
(billedserien) og indtil min film "Drømmen der ikke vil dø" var færdig og kunne overtage. 
Musikken er bortset fra det første nummer, min egen der bliver spillet på et Roland E 14 keyboard jeg 
engang havde. 
Det første nummer "Det Forrykte Paradis" er udført af gamle gode venner.

346. ”Mit Liv i Thylejren” 5.  
Ilse Reenberg Jensen læser tre kapitler fra Michael Perlmutters bog "Mit Liv i Thylejren 1975 - 1984". 
Kapitel 5 "om min overtagelse af Bixen 1977." 
Kapitel 6 "om Ølkrigen" og kapitel 7 "om Joan og Asger". 
Hør forfatteren læse mere fra den samme og seneste sjette udgave der udkom sidst i 2016 med 422 sider og
500 billeder

364. Skæve billeder
Lysbilleder fra Thylejren i det nye årtusinde i SUPER KVALITET og fed musik med Carsten Hentze 

365. Thylejren Remse 
Thylejren har tiltrukket mange forskellige mennesketyper, det har jeg skrevet en remse om. 

366. Hermann Brüsch Fristedssang. 
"Hvorfor Skal Frie Steder Altid Holdes Nede Med Hård Og Fjendtlig Hånd!" 
Fra min film om Thylejren 1983 - 1988: Drømmen Der ikke Vil Dø".

369. Paradis
Paradisisk stemning. Fra min film om Thylejren 1983 - 1988: Drømmen Der ikke Vil Dø".Melodien bliver 
spillet af min gamle ven Knud Jacobsen.

386. Amsterdam Ballon Compagny 
Thylejren 30 år. Amsterdam Ballon Compagny underholder og midt under forestillingen udbryder der brand i 
Lejren. Dagen efter er der morgen-reperations-alkohol til blandt andre Bibbi. 

424. Vagn i Thylejren 2019 
På besøg hos min gamle gode ven Vagn Åge Søgaard Jeppesen i Thylejren den 10. februar 2019. 

426. Rafael van der Schaar 
Samtale den 10. februar 2019 med Rafael der gerne ville tale med mig men ikke vil være ven med mig! 
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430. Cykeltur i Thy 
Cykeltur i det fine forårsvejr den 20.4. 2019 fra Lildstrand til min gamle ven Vagn i Thylejren. 

439. Vagn og Ravn i Thylejren 
Vagn fortæller blandt andet om de kloge ravne. 

452. Thylejren 2000. 
Fed stemning med musik og sang med Helga François Christensen, Flemming Spenner og Cello Anders 
m.fl. ved Vagns 60 års fødselsdag 27. maj 2000.

453. Thylejren 2000
Vagn Aage Søgaard Jeppesen 60 års fødselsdagsfest i hashiendaen i Frøstruplejren 27.5. 2000.
Mange af gæsterne er siden dengang taget videre og er her ikke længere, blandt andre; Allan Buchtrup, 
Basse (John Bertelsen), Benny Romani, Cello Anders, Dankward Nielsen, Dorte Nordlys, Jens-Boris, Karl 
Kristensen, Kevin Boyce, Marie Louise Risager Hansen, Nalle, Niels Bredsdorff, Norma Brunsvig, Peter 
Rask Olsen, Steff Bosch, Tom William Lewald og Trine Rasmussen. 

461. Kim Murphy 1983
Uddrag fra min film om Thylejren: "Drømmen der ikke vil dø". 

469. Hos Vagn i Thylejren 2020
Besøg hos Vagn Åge Søgaard Jeppesen på snart 80 år i hans hus i Thylejren, 29. februar 2020. 

476. Thylejren 2000 
Uddrag fra en film fra Thylejren i sommeren 2000 da lejren fejrede sin 30 års fødselsdag og jeg besøgte Jan 
Palm der døde den 10. april 2020. 

478. Thylejren Jam

479. Trommejam

480. I Thy tar vi livet tilbage 1.
Lyden er fra nogle båndoptagelser med beboere i Thylejren jeg lavede i 1979 til en radioudsendelse der blev 
sendt i Danmarks Radio i 1980 og filmen er fra nogle optagelser samme sted (Thylejren) i 2000. 

481. I Thy tar vi livet tilbage 2. 
Lyden er fra nogle båndoptagelser med beboere i Thylejren jeg lavede i 1979 til en radioudsendelse der blev 
sendt i Danmarks Radio i 1980 og filmen er fra nogle optagelser samme sted (Thylejren) i 2000. 

484. Thylejren 2000. 
Thylejren 2000. Dankward og John And. Hos Allan og Marianne. Hos Susan og Claus. 

485. Fede dage i Thy 2000. 
Fede Dage i Thylejren. 

501. Lucy Mardou 2020
Uddrag fra DR's program "Rigtige Mænd" i Thylejren 26.9. 2020. 

502. ”Rigtige Mænd”
Uddrag fra DR's program "Rigtige Mænd" i Thylejren 26.9.2020. 

https://www.facebook.com/helga.antoni?__tn__=-U-UK-R&eid=ARDNVDjiM8eaVps5aIEIuSfXnsmga_BigdH3IZZWSA7OmEpHnILzeQfBUWqozhP8TPI87utcvqOlFTU_&fref=mentions&__cft__[0]=AZWjUphzdIQ1Yss2fjurQJ4jQPjAZUDuxcOCNYiZUtUGHuimT9mSkvasz4OjDr-XCVkm9HMocT59-P0wi6P9l79vC1nMxHF8Zqg5-uCSQSoLR0oHHZOcm_dzEELj-WbvETQxgElRmhXnsK6ST9LNrOQ9MpSBvPjzg2fsEQVPnvkdb5EcXXlMfKYQ-5b0s3IssXc
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514. TømrerClaus og Marianne Sonntag
TømrerClaus eminente elektriske guitarspil og Marianne Sonntags smukke keyboard. 

567. Thylejren 1988, 6. del
En skurvogn med en mand jeg ikke husker navnet på Lars Langtvæk i sit langhus 
Jeg ved ikke hvorfor filmen er spejlvendt den er kopieret fra et gammelt format der hed Video8! 

568. Thylejren 1988, 5. del
Maja fortæller. 
Jeg ved ikke hvorfor filmen er spejlvendt den er kopieret fra et gammelt format der hed Video8! 

569. Thylejren 1988, 4. del
Maya og Malajka fortæller. 
Jeg ved ikke hvorfor filmen er spejlvendt den er kopieret fra et gammelt format der hed Video8! 

570. Thylejren 1988, 3. del
Kim Murphy synger og spiller. 
Jeg ved ikke hvorfor filmen er spejlvendt, den er kopieret fra et gammelt format der hed Video8! 

571. Thylejren 1988, 2. del
John Vehn (Boss), Gitte og Johannes Torpe. Anni og Basse. 
Jeg ved ikke hvorfor filmen er spejlvendt, den er kopieret fra et gammelt format der hed Video8! 

572. Thylejren 1988, 1. del
Boss (John Vehn) synger og spiller foran Anni og Basses hus. 
Jeg ved ikke hvorfor filmen er spejlvendt, den er kopieret fra et gammelt format der hed Video8! 

579. Headshop, Thylejren 2017 
Leos Hashbar i Thylejren Festival i 2017. 

588. Virelai
Middelaldergruppen Virelai, Thylejren Festival 2015. 

604. Vagn Jeppesen 2022
Optagelse med Vagn Åge Søgaard Jeppesen og Anne-Dorte Hejlskov i Thylejren den 14. maj 2022. 

615. RIP Samson
Et muntert gensyn til minde om vores specielle ven Samson med det borgerlige navn Henning Skov der 
desværre døde på Kanarieøerne i 2020. 
Dette lille klip er fra min film Drømmen Der Ikke Vil Dø som kan ses i sin helhed på Perlmutters.dk 71. 

616. Uffe Knallenbach
Vores gamle ven Uffe Kallenbach på besøg hos Vagn i Thylejren for et par år siden ;) 

619. Thylejren Festival 2014.1
UDEN NØGNE BØRN! En video YouTube fjernede for nylig (juli 2022) fordi der var nogle nøgne småbørn 
der hoppede rundt i nogle opstillede vandbassiner fordi der var usædvanligt varmt med over 30 grader som 
det også fremgår af videoen. 
Her er den kopieret på grund af den gode stemning og den rolige musik men selvfølgelig uden nøgne børn 
der er strengt forbudt på YouTube - så forbudt at jeg fik en uges karantæne og et strafklip der først udløber 
om 3 måneder. Hvis jeg får to til inden, bliver kanalen lukket så derfor har jeg nu med uvurderlig hjælp fra 
min gamle ven Sune Scherfig fået kopieret alle mine over 600 videoer til back-up så jeg ikke risikerer at 
miste det hele...
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621. Thylejren Festival 2022.1 
Første del fra den 2. juli 2022 med Junglelyd  

622. Thylejren Festival 2022.2.
Anden del fra den 2. juli 2022. 
Første del med Mambe. 

623. Thylejren Festival 2022.3.
Tredie del fra den 2. juli 2022. 
Anden del med Mambe. 

624. Thylejren Festival 2022.4. 
Fjerde del fra den 2. juli 2022. 
Tredie del med Mambe. 

625. Thylejren Festival 2022.5. 
Femte del fra den 2. juli 2022. 
Fjerde del med Mambe. 

627. Regnvejr i Thylejren 
Regnvejr i lejren på Thylejrens 52 års fødselsdag den 4. juli 2022. 

628. En tur i Thylejren 2022
Går en tur i Thylejren den 4. juli 2022. 


