Det skal være hyggeligt
at få en tatovering
37-årige Ronny
Larsen har slået sig
ned som tatovør i
Strøgcentret i Ikast
for at have mere
tid til familien
AF MARIANNE BRINK
presse@ikastavis.dk

IKAST Det er mange år siden, at
fulde sømænd troppede op hos
tatovørerne i Nyhavn og pegede
på et færdigtrykt motiv og bestilte nummer 25.

I dag er tatoveringer blevet allemandseje, og samtidig er motiverne også langt mere individuelle.
Det fortæller Ronny Larsen, der
for nyligt åbnede sin tatovør-butik Y Larsen Tattoo i Strøgcentret
i Ikast.
Han har været tatovør i seks år.
Langt det meste af den tid har
han tilbragt hos Q Tattoo i Herning, og indtil videre har hans ældste kunde været en 87-årig mand,
der ville have en luftballon på
underarmen, men rigtigt mange
50+’ere lader sig gerne tegne på.

- Tatoveringer er for alle, siger
Ronny Larsen, der også har så
travlt, at han besluttede sig for at
tage springet ud som selvstændig
i Ikast.
Her bor han sammen med sin
kone og to børn, og det er håbet,
at han på denne måde får mere
tid til familien.
- Mine børn er kun to og fire år,
og jeg vil gerne have mere tid til
dem, så jeg har indrettet et »familierum« bagerst i butikken, siger
han.

Hygge i højsædet
Ronny Larsen har en professionsbachelor i design fra det
tidligere Teco i Herning, men
han har også tidligere flirtet med
uddannelsen som animator. Den
kunstart var dog blevet for digital
til at tiltale ham. Han har siden arbejdet i møbelbranchen, men det
var faktisk en dårlig oplevelse, da
han fik sin første tatovering, der
inspirerede ham til at blive tatovør.
- Det måtte kunne gøres bedre,
tænkte jeg, for det skal være
hyggeligt at få en tatovering. Det
sociale aspekt er meget vigtigt for
mig, og jeg tager mig god til at
snakke med kunderne og vejlede
dem, så de får det helt rigtige, siger
han.
Der findes ikke en egentlig uddan-
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nelse som tatovør, men man står i
mesterlære, og gennem sit arbejde
i Herning har Ronny Larsen opbygget en stor kundekreds.
- Mange får jo lavet flere tatoveringer, og jeg er meget privilegeret.
I mine seks år har jeg altid haft nok
at lave, siger han.
Y Larsen Tattoo er medlem af
Dansk Tatovørlaug, og butikken
er også underlagt Sikkerhedsstyrelsen. Derfor er man garanteret
en god hygiejne og farver, der ikke
indeholder farlige stoffer.
Ronny Larsen tatoverer ikke på ulovlige steder som hals og hænder,
men ellers er han meget åben for
idéer.
- Jeg har ikke en bestemt stil, men
jeg hjælper kunderne, hvis de har
et ønske om en tatovering, der
måske er meget lille. Hvis jeg kan
se, at den hurtigt vil blive udflydende, så siger jeg det.
Tatoveringer på sin venstre arm
har Ronny Larsen selv lavet, mens
dem på højre er en kammerats
værk.
Og er man ikke interesseret i
tatoveringer, så er butikken alligevel et besøg værd, for den gemmer på en stor samling figurer,
som den 37-årige familiefar samler på.
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