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Tinna filmade sin bulle i ugnen
I filmen ”En bulle 
i ugnen” får man följa
dokumentärfilmaren
Tinna Jonés graviditet. 

– För det mesta brukar alla
bara fokusera på mamman.
I min film får omgivningen
också vara delaktig, säger
Tinna Joné.

Genom ”En bulle i
ugnen” vill Tinna visa till
hur pass stor del man är en
produkt av den tid man
lever i. I filmen intervjuar
hon bland annat sin mam-
ma och mormor om moder-
skapet, och hon för dagbok
över sin egen graviditet.
Fokus ligger på den menta-
la delen av att bli förälder.

– Det finns så mycket som
handlar om den biologiska
och praktiska biten, där allt
fokuserar på mamman.

Men inte så mycket som
också handlar om dem runt
omkring. En graviditet på-
verkar ju fler än bara de bli-
vande föräldrarna. 

I filmen får man följa Tin-
na från det att hon får
beskedet att hon är gravid

fram till det
att sonen
Alvar kom-
mer hem
från BB.

Under
graviditeten
funderade
Tinna myck-
et på hur

hennes relationer påverka-
des av att hon fick barn. 

– Jag undrade vad det
skulle innebära för mig och
min killes förhållande. Men
också hur kompisarna skul-
le resonera. Om de fortfa-
rande skulle vara intressera-

de av, eller ha tid att umgås
med mig.

Flera av funderingarna
tror Tinna att hon delar
med många andra. 

– Jag undrade hur pass lik
jag skulle bli min mamma,
om min partner fortfarande
såg mig som attraktiv
fastän jag var tjock, och om
jag skulle tvingas säga nej
till saker bara för att jag
skaffat barn.

Tabubelagt ämne
Att prata om barn som ett
eventuellt hinder insåg Tin-
na var ett tabubelagt ämne.

– Mamma och mormor
blev förfärade och förstod
inte hur jag kunde tänka
den tanken, medan pappa
medgav att det ju är vissa
saker man får välja bort. Och
det har jag ju märkt. Fast det
är ju så klart värt det.

”En bulle i ugnen” har
biopremiär den 17 decem-
ber och visas i SVT under
våren.

CARIN CARLSSON
Metroreporter

”Jag
undrade
hur pass lik
jag skulle
bli min
mamma.”

TINNA JONÉ

Tidigare filmer
Tinna Joné har tidigare gjort

dokumentärfilmerna:

• ”Har du bestämt dig”,
”Inspektören”, ”Lortsverige
”, ”Var det bra så?”
och ”Var é brudarna?”

ATT PRATA OM BARN som ett eventuellt hinder är ett tabu-
belagt ämne, upptäckte Tinna Joné, här med sonen Alvar. TINNA JONÉS MAGE växte sig större under filmens gång.
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Réserve de la Condamine

"Årets röda vin 1998" Vin & Mat

"Gyllene Glaset 1998" Allt om Mat

"Årets röda vin 2000" Vin & Mat

"Årets mest prisvärda röda vin 2001" Allt om Mat

"Årets vinmakare 2004" Vin & Mat
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