Preben Lind Jakobsen har glædet sig til igen at have kunder i stolen hos P Tattoo Studio
En sagte summen svæver gennem lokalet, hvor den første kunde har sat
sig i stolen. Tatovørnålen bevæger
sig langsomt over en vinterbleg hud,
der som tatovøren, kun venter på at
komme ud og blive luftet efter en lang
nedlukning.
Preben Lind Jakobsen har glædet
sig og kan næsten ikke vente med at få
streget de nye tegninger op og servicere
de kunder, som har manglet i stolen på
Hans Egedes vej i Ikast.
- Jeg starter stille op med to kunder i
dag, men jeg kan se på det hele, at der
er en stor pukkel, der skal indhentes.
Jeg har forberedt mig på nogle lange
arbejdsdage, og må også tage weekenderne med. Men jeg glæder mig, siger
Preben Lind Jakobsen.
Han har de sidste 11 år haft egen tatovør virksomhed og forklarer selv, at han
er den fødte tegner, og derfor har valgt
at bruge sine evner på denne måde.
- Typisk vil en kunde komme med noget, de har fundet på nettet, og så tager
vi en snak om det, og får det rettet til, så
det passer præcist til dem. I dag er det
jo alle, der får lavet tatoveringer, siger
Preben Lind Jakobsen.

En tatovering vil som minimum koste
500 kroner og op til flere tusinde kroner
afhængig af, hvor stor og hvor lang tid
det tager.
- Jeg laver stort set aldrig den samme tatovering to gange. Det skal så lige
være, fordi det er veninder eller kammerater, der specifikt ønsker, at den skal
være magen til. Ellers er det aldrig det
samme, siger Ikast-tatovøren.
Han har taget alle forholdsregler for
igen at have kunder i stolen. Selv arbejder han med mundbind og har som
sådan ikke noget imod at skulle tjekke
negative corona-resultater.
Det er lidt som at være politimand,
men det er jeg jo også, når jeg skal tjekke mine kunders alder. Jeg tatoverer ingen under 18 år, og hvis det er sådan det
skal være for at vi må åbne, så er det det,
jeg gør understreger han. Har man fået
mod på en tatovering, så er det fortsat
muligt at booke tid hos Preben Lind Jakobsen hos P Tattoo Studio, der lover at
finde en tid, hvis huden skal pyntes op.
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Tatovøren har siddet som på nåle
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