


Berättelser på kylskåpet bygger på teckningar av fyra till sex-åringar av deras olika tankar och fantasier kring 
Corona, blod eller vad som faller dem in.  Teckningarna är animerade till barnens ord som läses av vuxna 
skådespelare. Till slut får vi se originalteckningarna på den plats där sådana brukar hamna – på kylskåpet.

Under 2020 blev Lasse Persson involverad i filmprojektet ”Stad 2020” i Malmö som syftade till att lyfta fram små 
barns tankar idéer och åsikter med bakgrund av att FN:s barnkonvention blivit svensk lag 2020.

– Innan barn kan formulera sig i skrift finns ett stort behov att uttrycka tankar, idéer och åsikter. Då är det väldigt 
naturligt att kommunicera med teckningar. Under våren har jag samtalat med fyra- till sexåringar medan de ritat teck-
ningar om sådant som upptar deras tankar. Teckningar som vanligtvis okommenterade hamnar på våra kylskåp, säger 
Lasse Persson. 

En del av dessa teckningar har blivit korta animations-berättelser och satts ihop till de tre korta filmerna – ”Corona 
på kylskåpet”, ”Blod på kylskåpet” samt ”Konst på kylskåpet”. Tillsammans heter de “Berättelser på kylskåpet” och 
är roliga, lätt absurda och verkligt originella. Både bild- och ordmässigt.

– Precis som när jag i regisserandet av ”Lilla Spöket Laban”-filmerna försökt vara trogen Inger och Lasse Sandbergs 
bilderboks-intentioner försöker jag nu så gott jag kan, vara trogen de enskilda barnens intentioner med sina teckningar 
och berättelser, säger Lasse.

Alla vuxna som följer med sina barn och kanske barnbarn på bio och ser ”Berättelser på kylskåpet” har ju alla en 
gång varit fem och funderat och berättat som en femåring.  Med ”Berättelser på Kylskåpet” hoppas Lasse Persson 
öppna femåringens ögon hos vuxna. Och för barnen visa att barns berättande med ord och bild är värda att lyssna 
på och kan bli bra filmer.

– När jag träffar en barngrupp presenterar jag mig som en sådan som gör tecknad film, säger Lasse Persson. Sedan 
pratar jag med barnen, till exempel om att lära sig cykla, bli avundsjuk, slå sig, om Corona eller om annat som engage-
rar.

Lasse Persson visar först sin film ”Giraffens cykel”. Efter visningen är samtalet i full gång om att lära sig cykla, att 
slå sig, att vara avundsjuk… Därefter ritar barnen berättelser och händelser och Lasse får fullt sjå med att skriva 
ner vad barnen säger att teckningarna föreställer. Ett besök tar cirka tre timmar och är fullt av överraskningar.

BLOD PÅ KYLSKÅPET 
Berättare: Mark Levengood  
Ritat och berättat av: Attle på Lekattens förskola, avdelning Pingvinen 
Cornelia, Nora & Edla  på Södertulls förskola, avdelning Tigern  
Vera  på Rörsjöns förskola, avdelning Slottet  
Oscar  på Bladbaggens förskola, avdelning Hallonet  
Zeynep  på S:t Gertruds förskola, avdelning Dalí 

CORONA PÅ KYLSKÅPET
Berättare: Rolf Skoglund  
Ritat och berättat av: Ella och Ben på Rörsjöns förskola, avdelning Slottet
Uma, Iris och Benjamin på Bokens förskola, avdelning Tigern
William och Frank på S:t Gertruds förskola, avdelning Dalí

KONST PÅ KYLSKÅPET
Berättare: Maria Lundquist  
Ritat och berättat av: Daniel, Matteo, Gusten M och Somayo
på Rörsjöns förskola, avdelning Slottet. 
Alicia, William, Astrid och Zeynep
på S:t Gertruds förskola, avdelning Dalí. 
Alina, Melissa, Vera och Alexander
på Lekattens förskola, avdelning Pingvinen.
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