
25 års jubileum NMF 
 

Kjære alle Massørkollegaer, 
jeg vil gjerne benytte denne sjansen til å takke for at du holder liv i et viktig Forbund, 

NMF. Det har skjedd enormt mye med Massasjeyrket på disse 20 årene; mer kreves 

for å bli diplomert Massør, og man tør i dag å si at man er Massør, ryktet til bransjen 

er veldig bra. Det jobbes tett opp mot det offentlige, noe som er viktigere nå enn noen 

gang før. Vi er foreløpig momsfritatt. Listen er lang over viktige saker som jobbes 

med for alle oss Klassiske Massører i Norge. 

 

1994 
For 26 år siden var jeg helt nyutdannet Massør fra Axelsons Body Work School og 

veldig stolt over kunnskapen jeg hadde tilegnet meg. Jeg skulle ut å få det norske folk 

friske og raske ;) Jeg var litt redd også. For det var fremdeles mye jeg lurte på. Hadde 

jeg virkelig nok kunnskap til å hjelpe til med andres muskler, sener og ledd,  og hvor 

festet egentlig M. Adductor Magnus? Husket jeg testene? Tøyningsposisjon for M. 

Serratus Anterior? Kom jeg noen gang til å mestre faget...? 

 

I Sverige var det å være Massør stuerent. Her i Norge var det helt annerledes. Det sto 

mye om massasjeinstitutter og bordeller som ga «massasje/sex» i alle aviser til 

stadighet. Massasje var synonymt med seksuelle-tjenester på 1990-tallet. Det var ille. 

Jeg turte ikke å si at jeg var Massør. Jeg var tvunget til å si at jeg var Idrettsmassør, 

og da trodde alle at jeg jobbet kun med toppidrettsutøvere. 

 

Når noen spurte om yrket mitt så svarte jeg så seriøst og stolt jeg kunne, men det ble 

bare mye fjas og tulling, noe jeg likte svært dårlig. Jeg regner meg selv som lite 

hårsår, og med en god porsjon humor og selvironi, men når det kommer til faget 

mitt...kremt; da er det ikke tulling og tøysing. Jeg er stolt av alt jeg har lært, og det 

jeg gjør. Dette var noe jeg da som 24-åring reagerte på og mislikte sterkt, og ble fort 

litt kald, seriøs, tydelig og streng i stemmen. 

 

Det var tungt, veldig tungt for Massører med gode utdannelser innen faget fra inn- og 

utland. Jeg syntes det var dypt krenkende og ikke så rent lite urettferdig at vi 

Massører i Norge ikke fikk den anerkjennelsen jeg syntes at vi fortjente og trengte. 

 

Klienter sa heller ikke rett ut at de gikk til Massør på den tiden,- da fikk de raskt 

skjeve blikk. 

 

Ryktet -Yrket 
Jeg husker så godt den dagen jeg satt på skolebenken på et avansert terapeut-kurs, på 

Axelsons med læreren Tommy Eriksson fra Sverige. Han lærte oss om teiping og 

idrettsskader. Vi kom i prat om at Massøryrket hadde så dårlig rykte i Norge, og 



Tommy syntes dette var merkelig da det ikke var noe problemer av dette slaget for 

massørene i Sverige. Massørene var vel ansett som yrkesgruppe og satt pris på av det 

svenske folket. Massasje og sex var aldri synonymt. Der var det ingen som vegret seg 

for å bestille en time til Massør. Klientene kunne til og med si til venner og kollegaer 

at de skulle på massasje, uten at et eneste øyebryn ble hevet. 

 

Tommy lurte på hvorfor vi i Norge ikke hadde noe forbund for Massørene. 

 

Mye Tanker 
Jeg tenkte mye på det Tommy sa i ukene som gikk, hvorfor sto vi ikke sammen vi 

massørene, vi var alle alene. Beklager å si det, men jeg var lei av skjeve smil og 

idiotiske kommentarer som kom fra alle mulig type mennesker. Men hva visste 

befolkningen i Norge om Massasje, hadde de fått noe som helst riktig informasjon? 

 

Jeg bestemte meg for å starte et forbund. Jeg ville skille ordene «seksuelle-tjenester» 

og Massasje. Jeg ønsket ikke å få telefoner hvor de spurte om det var «noe ekstra» å 

få, det kjentes svært ubehagelig. Vi trengte en samlet stemme, et kvalitetsstempel for 

klientene, så det ble lettere å finne Massører med en ordentlig utdannelse, ja.. en 

seriøs Massør. 

 

Jeg ønsket å ta ordet Massasje tilbake, gjøre det stuerent igjen. 

 

Tanken måtte modnes hos meg, jeg kunne jo ingenting om Forbund, jeg hadde aldri 

vært tilknyttet noe forbund engang. Her var jeg helt blank, og det trengtes 

organisering. Hjelp! Det var skummelt. Det ble til at irritasjonen og behovet ble så 

stort at det ble større enn min usikkerhet for å sette i gang. 

 

Jeg fikk samlet sammen 5 personer som ble en arbeidsgruppe, og vi møttes privat 

hjemme hos meg. Vi hadde det veldig hyggelig og vi lagde grunnlaget for forbundets 

oppgaver, verdier, regler, visjoner, og statuttene. Jeg designet NMF logoen på mine 

foreldres designkontor og vi lagde navneforslag. (Norges Massasjeforbund eller 

Norsk Massasjeforbund) 

 

Vi lagde innkallelse til stiftelsesmøte, og satt inn annonse i avisene og sendte brev til 

alle vi kunne få tak i. Jeg brukte mine egne penger, og tungen ble rar av frimerke-lim. 

 

Stiftelsesmøtet i 1995 
Dagen kom, og jeg fikk ordnet så vi kunne holde møtet i Axelsons lokaler i 

Møllergaten 12 gratis. Jeg var så spent, supernervøs og redd for at ingen ville dukke 

opp. Dette var viktig for meg. Ville det komme noen i det hele tatt?? Veldig mye jobb 

og ikke minst følelser var lagt ned i dette i ca. 5 mnd. 

 

Jeg ble stående der helt alene. Ingen fra arbeidsgruppen kom og jeg ble enda mer 



nervøs, nå var jeg virkelig alene og følte meg på tynn is. Jeg kunne jo ikke dette 

her… jeg hadde jo ikke alle papirene engang, de andre 5 skulle ta med hver sine 

papirer, - jeg hadde noe, men ikke alt. 

 

Jeg sto der helt alene og ventet spent. Om det ikke kom noen så ville det si at ingen 

var interesserte, at det ikke var noe behov for et forbund, noe jeg syntes ville være 

veldig trist. 

SÅ!!- begynte det å komme Massører, for hver person som kom ble hjertet mitt 

lettere, varmere. Samtidig mer nervøs, nå var det viktig å få det til. 

 

Merkelig det der; er man ikke nervøs for det ene så er man nervøs for det andre. 

 

Det kom 36 personer, og jeg ble dypt rørt av at så mange kom.  

 

På ukjent grunn 
Jeg åpnet møtet, og ønsket alle velkommen. Med en stor rørt klump i halsen. Jeg 

måtte fortelle som sant var at jeg ikke ante noe om stiftelsesmøter, at jeg var alene, og 

ba de fremmøtte Massørene om hjelp. Jeg må få rette en spesielt stor takk til alle som 

kom på stiftelsesmøtet, med deres kunnskap, dere hjalp meg så enormt, - uten dere – 

de første - intet forbund. Takk og lov for all felles kunnskap og erfaring, vi klarte det 

sammen! SAMMEN. 

 

Vi stemte blant annet for:          

  

- Skulle vi hete: NMF Norges/Norsk Massørforbund 

– Logo (jeg hadde laget flere alternativer på overhead) 

– Den første kontingenten 

– at vi var et forbund for Klassisk Massasjeutøvere med relevant 

utdannelse 

– og vi valgte det første NMF-styre 

 

Det første NMF Styret 
Styret besto av ildsjeler, vi hadde mange møter og skisserte de store visjonene som er 

grunnpilarene den dag i dag. De 36 medlemmene fikk avisen: Massøren i papirform, 

og jeg var redaktør. En fantastisk billig Ansvarsforsikrings-deal fikk vi også til. Tusen 

takk for en fin tid sammen, entusiastiske og livlige styremøter hadde vi sammen, - 

dere vet hvem dere er :)  

 

Etter 2 år som leder ga jeg fra meg stafettpinnen, og i dag er vi et stort forbund på 

over 800 medlemmer.  

 

 



Takk 
Jeg vil bruke denne muligheten til å rette en stor takk til alle som har gitt av sin tid til 

NMF og spesielt alle i Styrene, de Etiske rådene, Utvalgene og Valgkomiteene 

gjennom disse 25 årene. Det meste har vært ulønnet arbeid opp igjennom tidene. Jeg 

er så glad for at vi nå kan godtgjøre økonomisk for nedlagt tid i de store vervene, det 

jobbes iherdig for oss alle, at det kompenseres,- det kjennes riktig ut. En ekstra stor 

takk til alle ulønnete utvalg og alle ildsjeler som driver på, takk, -jeg ser dere. 

 

Hva skjer? 
Som medlem kan det av og til føles som om det ikke skjer stort i Forbundet, og noen 

lurer på om vi får nok igjen for pengene? Det behøver du ikke lure på.  

  

– Artikler 

– Forskningsartikler 

– Organisasjonsside på Facebook 

– Facebook Medlemsforum, delbare innlegg 

– Instagram 

– Momsfritak 

– Kjemper for momsfritaket igjen nå i 2020 

– Forsikring 

– Medlemsrabatter 

– Digital medlemsblad 

– Advokat 

– Journalister skriver for oss 

– Informerer i aviser, radio, foran stortinget og stander på messer 

– Massasjens dag 12 mai 

– Info på hjemmeside 

– Nyhetsbrev på epost 

– Maler på div. kontrakter m.m. 

– Videreutdanning og spesialkurser med rabatterte priser 

– Er et organ som holder skolenes nivå oppe 

– Kvalitets-sikrer skolene 

– Har utvalg som jobber på forskjellige arenaer 

– Holder styr på lover og regler 

– Tar opp etiske spørsmål 

– Behandler etiske saker 

– Beskytter Massasje faget 

– Hjelper medlemmer med saker, spørsmål 

– Ledige stillinger/lokaler 

– Ivaretar studenter, informasjonsmøter, etablerermøter 

– Et organ opp mot det offentlige på mange plattformer 

– Med i Norges Bransjeråd 

– Med i Nordens Bransjeråd 



 

 

 

Hva er Norges Massasjeforbund? 
Og vi må huske alle sammen at det er vi medlemmene som er forbundet. Men da må 

vi også synes, mene og gjøre noe. Jeg gjentar det jeg sa på Stiftelsesmøtet i 1995. 

«Norges Massasjeforbund blir ikke bedre enn det Massørene/medlemmene bidrar 

med. Styret er ikke forbundet, medlemmene er forbundet.» Vi må huske på at mye 

har skjedd innad i styrene og opp imot det offentlige, mange usynlige ting. 

 

Har du lyst til å bidra med noe, ønsker du deg noe, savner du noe, ...ja da er dette tid 

og sted; gjør noe med det, ta kontakt, du trengs. Vi kan alle være mer aktive 

medlemmer. 

 

NMF kjennes litt ut som mitt barn. Mye har jeg vært glad for, overrasket, imponert 

over og til og med vært fly forbannet på et årsmøte for lenge siden, - ler meg ihjel av 

det nå. Jeg føler at jeg har noen som er svært kompetente i ryggen, forbundet mitt og 

ditt. Det koster litt, men det er en utrooolig viktig jobb som blir gjort. 

 

Å være massør i 2020 
Jeg lurer fremdeles på mye. Nå vet jeg; at jo mer kunnskap jeg tilegner meg jo flere 

spørsmål får jeg. Forskjellen er nå at jeg er tryggere på hva jeg kan, og er ikke redd 

for å si at «dette» vet jeg ikke noe om. Jeg sover godt om natten, og gleder meg til 

hver eneste dag på jobben. Jeg må være verdens heldigste person,- som har funnet det 

beste yrket i hele verden! 

 

I dag er jeg så utrolig stolt av å være Massør, jeg pynter ikke på tittelen med noen 

fancy ord lenger, jeg trenger dem ikke, massør er mer enn bra nok! 

 

Gratulerer alle sammen, vi har klart 25 år, og står vi samlet er vi sterke, og da 

kan man regne med oss i nye 25 år til! 

 

Med de aller beste klemmer til dere alle om jeg kjenner deg eller ikke ;) 

 

Håper vi sees på det 25. jubileumsårsmøtet. 

 

Sissel M. Thoen (49 år) 

 

 

 


