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Etter en 25- årlig optikerkarriere, ville Ragnhild Mehlum utfordre seg selv på 

nye kreative fronter og stupte ned i tatoveringsyrket. - Jeg ville utfordre meg 

selv og gjøre noe kreativt! 

 

 

 

Fra optiker til selvlært tatovør: Kun noen uker etter Ragnhild Mehlum prøvde å tatovere for første gang, åpnet hun 

tatoveringsstudioet sitt. Nå har hun tatovert i fire år.  

 



 

Lite rom, mye lidenskap  

Studioet er nokså lite. En forfriskende parfymert lukt svever rundt i rommet og 

radioen spiller fengende musikk. Tatoveringsapparatet lager en stikkende dure- 

lyd på trommehinnen. Selvlagde malerier og dyreskinn henger på veggene. 

Ragnhilds armer er stappfulle av store, flotte kunstverk. Hun sitter i 

tatoveringsstolen sin og tatoverer Nina, en stamkunde og god venninne. 

 

Ragnhild løfter opp blikket og smiler. 

- Tatoveringsmaskinen har nåler som går 

opp og ned flere tusen ganger i minuttet. 

Du har forskjellige typer nåler, noen 

vondere enn andre. Maskinen jeg bruker 

til å legge til farger, har flere nåler ved 

siden av hverandre slik at det blir som 

en malerkost. Noen er som blyanter egentlig, forskjellige størrelser og 

typer, mens andre er mer som malerkoster.  

 

 

-Det er veldig mange som ønsker seg bittesmå hjerter, ler hun og kikker bort på 

Nina. Nina viser frem hjerte- tatoveringene hun har på armen. Ulike “quotes” 

og sitater er også svært populært, forteller hun. -Personlig er jeg ikke så glad i 

skrift. Jeg foretrekker heller å lage store kunstverk.   

 

Ragnhilds armer er stappfulle av store, flotte tatoveringer. De kunne hun ikke 

ta selv, derimot forteller hun at beina hennes er fulle av selvlagde tatoveringer. 

Gjorde dette vondt?  

Tatoveringer er permanente kunstverk 

man risser inn i huden med et skarpt 

apparat. Fargen er ofte av sot eller tusj 

og legges inn i det andre laget av 

hudens tre lag. 

Store norske leksikon, hentet 25.10.18 - 17:00 



Ragnhild tenker seg grundig om og rynker på nesen.  

-Nja, det er ikke det verste jeg har opplevd. Tatoveringen jeg tok på hånden var 

helt klart den vondeste.  

-Enig, sier Nina og viser fram hendene sine. 
 

 

 

 

 

 

Deal! 

Nina er fastkunde og ofte lar hun Ragnhild velge en tatovering hun selv føler for 

å lage. De har også opprettet en rettferdig avtale som går ut på at Ragnhild gir 

Nina en tatovering om Nina strikker henne en genser. Da blir de skuls og begge 

blir fornøyde på forskjellige vis. Nina har en lang tatoveringshistorikk og de 

siste 8 tatoveringene har venninnen hatt ansvaret for.  

Nina og samboeren skiller aldri lag. - Samboeren min og jeg har "matchende" tatoveringer som betyr 
mye for oss. 

 N



 
Påfuglen i produksjon. Tatoveringen tok flere timer å lage. Mehlum har en timelønn på 1000 kr og 

holder seg rimelig på markedet.  

 

Vender aldri tilbake  

Nina sitter halvveis vettskremt i stolen. Smerten pirrer og hun kniper igjen 

øynene sine og gnisser tennene. Ragnhild må tørke vekk blod og blekk fra 

skinnleggen hennes. Nå gjenstår det å tatovere inn fargene. Brått bretter Nina 

opp armene på Kari Traa fleece-jakken sin og begynner og vise frem 

tatoveringene sine.  

- Jeg tok de aller første tatoveringene mine i ulike studioer, men etter jeg 

tok en her, har jeg aldri vurdert en annen tatovør, forteller hun med et 

smil. 

 

Fordommenes evolusjon  

Tatoveringer har i lang tid blitt forbundet med kriminalitet, fulle sjømenn og 

bad-boys. For ikke å snakke om hvor mannsdominerende det har vært i 

samfunnet. Dette har forandret seg med tiden og nå er det helt normalt å ha 



tatoveringer. I følge nye norsk studier publisert i” Scandinavian Journal of 

Psychology”, har en av fem nordmenn minst en tatovering. Slik har det ikke 

alltid vært.  

- Det pleide å være et mannsdominerende yrke og element, men i de siste 

årene har det eksplodert av damer som tatoverer og får tatoveringer, 

forteller hun.  

Nå får alle tatoveringer uavhengig av kjønn og alder. Alle fra tenåringer til 

damer på åtti år.  

 

Irritasjon – > Pass out  

Ragnhild sitter konsentrert i stolen og lener seg over tatoveringen. Apparatet 

durer i vei og hun tørker forsiktig vekk blod og blekk fra leggen til Nina. Hun 

kniper igjen øynene og jamrer av smerte.  

- Smerteterskelen varierer fra person til person og noen steder på 

kroppen er mer sårbare enn andre. Å ta en tatovering på hånda var helt 

grusomt for min del, mens for andre kan det være helt greit, legger 

Ragnhild til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen steder er vondere enn andre. Ragnhild bevisstgjør kundene sine om de ulike 

smertenivåene og har hengt opp denne plakaten i studioet sitt. 



Vær bevisst   

Dessverre finnes det mange grusomme eksempler på tatoveringer som har blitt 

det motsatte av vellykket. Å ha en tatovering er et stort ansvar og du må sørge 

for å ta godt vare på den. Det er ingen tvil om hva som er viktig for å unngå 

infeksjoner i det tatoverte området. Både overlege Gudjon Gunnarsson ved 

sykehuset i Telemark og Ragnhild Mehlum mener hygienen må tas på alvor.  

- I tillegg til allergiske reaksjoner, får noen infeksjoner i det tatoverte 

området som følge av manglende hygiene, opplyser legen. 

- Finn et studio hvor de prioriterer hygiene, oppfordrer Ragnhild. 

Du må også opprettholde hygienen og behandle tatoveringen godt når du 

kommer hjem.  

 

Et nytt kapittel  

Selv om Ragnhild har planer om å legge ned studioet sitt, stopper ikke 

tatoveringseventyret hennes her. Hun åpner heller et lite hjemmestudio for 

familie, venner, bekjente og faste kunder.  

– Jeg vil fortsette å tatovere så lenge jeg overhode kan, smiler hun.  

 

Kilder  

https://snl.no/tatovering     

https://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-mot-tatoveringsblekk/61721661 

https://www.nrk.no/sorlandet/vil-ha-aldersgrense-pa-tatovering-1.7833555 

https://faktalink.dk/titelliste/tatoveringer 

 


