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MIDTBYEN - Et nyt velvære-tempel er netop åbnet i Vejle, og på lørdag 2. april 
inviterer indehaverne Allan og Suwapee Hvergel indenfor til åbent hus. 
 
Klinikken hedder Siam Thai Massage og ligger Torvegade 17 lige i hjertet af Vejle. 
Her tilbyder Allan og Suwapee massage efter thailandsk forbillede, og det 
betyder, at det ikke nødvendigvis er blidt, gennemført behageligt og nærmest 
søvndyssende, sådan som massage ofte er. 
 
- De bruger både knæ, hænder og albuer, så det kan godt være lidt hård massage, 
men selvfølgelig kan man også få det blidt. Det afstemmer massørerne helt efter 
kundens ønsker. Men langt de fleste, der kommer hos os, har skavanker eller 
gener, der skal arbejdes med, og så er det ofte nødvendigt at tage fat, før det 
virker, fortæller Allan Hvergel, der ikke selv er massør, men ikke desto mindre har 
han lidt erfaring at bygge på. 
 
Han og konen åbnede den første massageklinik i Ikast i 2008. Siden kom der en til 
i Herning, hvor parret bor, og efterfølgende er begge klinikker udvidet, ligesom 
der er kommet en mere til i Holstebro. Nu åbner de to så i Vejle, og i den 
forbindelse har de valgt at lukke klinikken i Ikast, så der stadig kun er tre at holde 
styr på. 
 
Populært for par 
Allan Hvergel forventer at kunne beskæftige ti thailandske massører i Vejle. 
 
- Alle udlændinge, der kommer til Danmark, skal jo lære dansk, så de fleste går i 
skole, og så kommer de herind på klinikken bagefter, men nogle af massørerne er 
dog også ansat på fuld tid. Og langt de fleste har en massøruddannelse fra 
Thailand, konstaterer indehaveren. 
 
Siam Thai Massage henvender sig i høj grad til par og grupper. Erfaringerne fra de 
andre klinikker viser, at familier, par og venneflokke efterspørger oplevelser 
sammen, og derfor er de 300 kvadratmeter i Vejle indrettet med ti 
massagemadrasser fordelt på fem dobbeltrum. En del af rummene er adskilt af 
skydedøre, så de let kan slås sammen. 
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- Vi kan uden problemer have seks til ni personer i samme rum, og det er der ikke 
så mange, der tilbyder. Parmassage er meget efterspurgt, og vi oplever flere og 
flere familier og grupper af ikke mindst veninder, der gerne vil have massage, og 
for det meste vil de gerne ligge sammen. Det ønske kan vi efterkomme, fortæller 
Allan Hvergel. 
 
Rød løber 
Hvis man ikke er helt på det rene med, hvor Torvegade 17 er, kan man kigge efter 
den røde løber, som Allan Hvergel har lagt fra hoveddøren til gågaden, og et par 
store messingstænger, der ligeledes står ved gågaden som blikfang. 
 
I hvert fald når Åbent Hus-arrangementet finder sted 2. april. I forbindelse med 
det kan man glæde sig til en gratis smagsprøve på thai-massage. Udover massage 
tilbyder Siam Thai Massage også ansigtsmassage og fodmassage samt deciderede 
fod- og ansigtsbehandlinger 
 

LINK: http://vafo.dk/article/20160329/ARTIKLER/160329409 
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