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Under fyra års tid samlade långfilmsdebutanten Mikel Cee Karlsson 
scener från ett svenskt inland, där verkligheten och livet obönhörligt 
sipprar in bakom de vältrimmade häckarna. Med humor, visuell precision 
och känsla för detaljer porträtterar Mikel tillvaron och människan med 
utgångspunkt i ett litet samhälle mitt i den svenska urskogen. Föräldra-
hemmet Gällared mellan Ullared och Ätran i Halland var utgångspunkten 
för filmen. 

Vi träffar Hans och Gun-Britt, som kämpar för att hålla ihop i dyningarna 
av ett förlorat livsverk. Trädgården är viktig och sammanhållande. Hans 
pratar i sömnen om företaget och tar långa promenader med hunden. Gun-
Britt städar och städar. Hon hittar undangömda spritflaskor lite överallt i 
huset. Något måste till slut sägas.

Bertil, fotografen, har bott i samma hus i hela sitt liv och lever av den skog 
som han ärvt av sin mor och far. Han har under trettio års tid dokumenterat 
bygden med sin kamera, helst hundar. Han säljer böcker om bygden, plant-
erar granplantor och försöker få människor runtomkring honom att bli 
intresserade av hans bilder. Han arrangerar utställningar på fiket och det 
lokala biblioteket. Byborna tar honom inte på allvar och ryktet säger att 
han inte har någon film i kameran.

Bent, den ständigt hånade »Guld-kungen« har valt att leva sitt liv efter 
egna regler, med en egen syn på vår existens. Han är en dansk i exil, som 
har byggt sitt eget paradis i skogen och umgås med fåglarna och ekorrarna. 

»Hälsningar från Skogen« är en film där drömmar, öden och tragedier ger 
en bild av människan mitt i det enkla och vardagliga. En historia som inra-
mas av vältrimmade trädgårdar, men också fördomar och utanförskap.

»Jag är intresserad av att vrida och vända på våra föreställningar om 
normalitet. Det handlar om vem och vad som är norm, om att passa in i mal-
len. Om konformism och inbitna roller. Filmen är en bild av tillvaron där 
alla försöker hitta sin egen identitet, mening och plats. Jag ville gestalta 
vardagliga detaljer av våra liv, olika uttryck för kärlek, drömmar och utan-
förskap. Skapa en universell berättelse bestående av personliga historier. 
En film med en gemensam tematik som inte syns vid en första anblick, där 
man kastas mellan lågmäld komik och tragik. Jag försöker hitta det fan-
tastiska i det som vid en första anblick kan verka trivialt, men som genom 
en liten förskjutning i perspektiv får en helt ny innebörd. Det handlar inte 
så mycket om vad som faktiskt sker, utan om vem som tittar på.«



Filmens soundtrack innehåller specialskriven musik av Hans Appelqvist, 
José Gonzalez, Tired Tape Machine m fl och kommer att ges ut i limiterad 
upplaga på det uppmärksammade skivbolaget Kningdisk, som tidigare bl a 
gett ut soundtracket till Farväl Falkenberg.

Om regissören
Född 1977 i Halland, bosatt i Göteborg. Mikel har tidigare varit professio-
nell skateboardåkare i USA och jobbat som frilansande stillbildsfotograf 
och filmare innan han antogs till Filmhögskolan vid Göteborgs Universitet 
där han utexaminerades 2005. Mikel har producerat och regisserat, skate-
boardfilmer, ett stort antal musikvideos och är en flerfaldigt prisbelönad 
kortfilmsregissör. 

Om produktionsbolaget
Plattform Produktion drivs av Ruben Östlund och Erik Hemmendorff som 
tidigare har producerat de guldbaggenominerade och uppmäksammade 
filmerna, ”De Ofrivilliga” i regi av Ruben Östlund, samt ”En enastående 
Studie i Mänsklig Förnedring” i regi av Patrik Eriksson.

»Hälsningar från skogen« är producerad av Plattform Produktion i sam-
produktion med Film i Väst, Film i Halland, SVT med stöd från Svenska 
Filminstitutet/Tove Torbiörnsson och Konstnärsnämnden.
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