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Det senaste modet i Maputo är
ingen dagslända. Tvärtom fortlever
det för evigt på de tjejer och killar
som hänger på trenden.

I ett litet bås på övervåningen till en flashig
frisörsalong har Elvis Silva sin tatueringsstu-
dio. Han står böjd över vänstra skuldran på
en tjej som grimaserar lite när han trycker
till med nålen.

Hon heter Sandra Farinha och är  år.
Lejonet på skuldran är hennes andra tatue-
ring. Elvis gjorde även en mindre ”gadd” på
svanken åt henne veckan innan. Sandra visar
stolt upp bokstäverna N och R långt nere på
ryggen. Det är initialerna för hennes båda
söner, Nuno och Rodrigo.

– Det var inte särskilt genomtänkt, jag
fick bara lust att tatuera mig en dag. Jag var

lite nervös innan men det gjorde inte alls
ont, säger Sandra.

Elvis säger att det kommer in drygt tio
personer varje dag som vill tatuera sig. En
överväldigande majoritet av dem är yngre
tjejer. Sandra instämmer, de flesta av hennes
tjejkompisar har prytt kroppen med olika
motiv. Hon tror att de har påverkat henne
att själv ta det oåterkalleliga steget.

– Jag vet egentligen inte varför tjejer här i
Moçambique är så glada i tatueringar. Det
finns nog ingen direkt orsak, vi tycker bara
att det är snyggt. Sen är det ju ganska tufft
också, säger Sandra Farinha glatt.

Val av både motiv och plats på kroppen
varierar såklart från person till person, men
det uppstår trender även där. Just nu är det
”inne” för tjejer med tatuerade tårar på kin-
den eller tatuerade ögonbryn. Tidigare var

Modetrend med gamla anor
modet en blomma på bröstet eller ett vilt
djur på skinkan.

– Jag gör vilket som. De bestämmer själva
var och hur tatueringen ska vara. Den enda
gången jag avråder är om någon vill skriva
namnet på flick- eller pojkvännen. Tatu-
eringar varar oftast längre än förhållanden,
säger Elvis.

Tatueringar görs även för att dölja miss-
prydande ärr på kroppen. Många av ungdom-
arna som går till Elvis tatuerarverkstad har
ärr från barndomen som de vill täcka över.
Det var, och är fortfarande, ganska vanligt
att föräldrar skickar barnen till en curan-
deiro, traditionell läkare, för att antingen
bota eller förebygga sjukdomar. Nästan samt-
liga behandlingar från en curandeiro inne-
bär att han skär hål i huden och lägger örter
på såret.
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Gamla traditioner
Tatueringar och piercing på kvinnor är inte
något nytt i Moçambique. Sedan länge har
olika former av ansikts- och kroppstatue-
ringar ingått i riter och i många äldre kvin-
nors ansikten syns dessa spår efter de gamla
traditionerna. Även håltagning i öron, läp-
par och näsa har förekommit länge, länge.

När Sandra Farinhas stjärnteckenbild är
färdig kommer -åriga Joanna ”Juju” Chi-
cela in i båset. Hon tänker inte tatuera sig
utan istället göra en piercing i tungan. Inga

problem för Elvis. Piercing är en ny fluga i
stan, inte lika stort som tatuering.

Men minst ett par, tre tjejer kommer var-
je dag, säger Elvis, för att ta hål i näsa, läpp
eller bröstvårta. I tungan är det inte lika
vanligt.

– Jag gjorde en piercing i näsan för en tid
sedan. Det gjorde ont som fan, men jag ska
ändå göra en i tungan nu, säger Juju tufft.

Värst var att sticka ut tungan till en vänt-
ande Elvis med en stor tång i handen. Juju
tvekade länge men när Elvis väl fått tag i

tungan gick det snabbt. Ett ordentligt grepp
med tången och med den andra handen
stack han igenom den grova nålen.

– Aaaajjjjjj! Av skriken att döma var det
inte helt smärtfritt.

Juju hade inte tänkt att berätta för sina
föräldrar men de kommer säkert att höra
skillnaden.

– Detl göl intle så ontl. Men de e svåltl
attl platla…
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