
48  //  EKSKLUSIV JUL

hun gennem årene lært at sige nej tak til en 
opgave, hvis hun har for travlt. 
- Som 16-årig begyndte jeg på Odense Fag-
skole og som 25-årig selvstændig med eget 
skrædderi og godkendt skræddermester. Den-
gang kan jeg huske, at jeg ofte sagde, jeg var 
ældre, end jeg reelt var. I dag kan jeg ærligt sige, 
at jeg har det rigtig godt med min alder. Jeg 
har erfaringen, og jeg synes, det giver mig en 
troværdighed i mit arbejde. Jeg er faktisk rigtig 
godt tilpas, siger Susse Thorseng Lærche og ser 
ned på sine koksgrå hjemmesko i uld. 
Mange gange når hun at skifte sko, inden hun 
åbner døren for en ny kunde. Men i takt med 
at man lærer Susse Thorseng Lærche at ken-
de og besøger hende hjemme i systuen, får 
kunderne hende at se i hjemmesko. Efter sam-
me princip som med de klæder, hun skaber 
først som en illustration på et papir, så som 
stoutmodel i lærred og siden i uld, cashme-
re, viskose, silke og chiffon, er det essentielt, at 
klæderne giver en følelse af velvære, af at være 
godt tilpas.

Tilskæringer
- Det vigtigste er, at det er dig, der kommer 
med kjolen, dragten eller frakken. Det er ikke 
tøjet, der skal komme med dig. Der er gene-
relt meget utilfredshed med vores skikkelser, 
og derfor er det vigtigt for mig at lære kunden 
at kende, forklarer Susse Thorseng Lærche og 
begynder at fortælle om den snak, hun har 
med sine kunder den første gang, hun møder 
dem for at få taget mål.
- Kan du lide at blive set i et selskab? At folk 
vender sig om på gaden? Hvordan går, står og 
sidder du? Hvordan finder du dig tilpas? Føler 
du dig som en krøllet klud, når du rejser dig, for 
det er i nogle sammenhænge måske ikke så 

Susse Thorseng Lærche kalder det for det 
demokratiske modehus. For det er samarbejdet 
med andre håndværkere, der skaber prikken over 
i’et for Susse Thorseng Lærches klæder. Broderi-
et på denne kjole er lavet af Thomas Sjølander. 
Susanne Juul er navnet bag den orange pelshat, og 
perler og diamanter kommer fra Bodil Binner.

Julens og nytårets kjoler er lange. De er vendt tilbage med den ynde og elegance, der ofte 
følger med længden, og den tendens er Susse Thorseng Lærche meget glad for. Derudover 
laver hun mange to-delte sæt, hvor man får glæde af tøjet i flere sammenhænge. 
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heldigt at ligne en harmonika på midten efter 
en lang middag. Andre skal til selskaber med 
korte kjoler, men vil ikke vise ben, hvis ved-
kommende synes, hun har kraftige lægge. Skal 
du have det med på rejse? Skal de kunne tåle, 
at hotellet vasker eller renser det for dig? 
Susse Thorseng Lærche tager meget med 
i betragtning, når hun går i gang med sit ar-
bejde. Hun holder af tidens tendenser med 
de lange selskabskjoler og to-delte sæt, der 
let kan transformeres om fra hverdag til fest. 
Hun siger selv, at hun skaber tøj, der fungerer. 
Og så gider hun i øvrigt ikke at arbejde med 
polyester og materialer med elasticitet. Det er 
ifølge skrædderen spild af penge. Hun elsker 
derimod uld - og tilskæringer af enhver art. 
Et ærme kan for eksempel være mange ting. 
Med en dyb raglan får man et flagrende ud-
tryk. Med en tætsiddende en mere slank form. 
Susse Thorseng Lærche tager et sort ringbind 
ned fra sin hvide reol og slår hurtigt op på de 
rette tegninger for at vise, hvad hun mener. 
- Men det kunne også være en sadelskulder 
med læg. Det kommer helt an på, hvilke skuldre 
jeg har at arbejde med, forklarer hun og sæt-
ter mappen tilbage på sin plads mellem alle 
de andre.  

Alt inden for rækkevidde
Hendes værksted er indrettet på samme 
måde som en kabys. Alt har sin plads, og alt 
er inden for rækkevidde. En gammel “Berni-
na Record 930 Electronic”-symaskine står klar 
med sort og hvid sytråd på spoler. Lige bag sig 
har hun et stort tilskæringsbord, hvor hun ved 
blot at vende sig, hurtigt kan lægge tøjet. På 

væggen hænger flere spoler i forskellige farver. 
Og længere inde har hun sin opslagstavle, sin 
industrisymaskine og sit dampanlæg. 
- Det kan være et hårdt arbejde. Jeg står meget 
op, og mine arme er ikke, hvad de har været. 
Det er slidsomt, og jeg har derfor med årene 
lært, hvordan mit værksted skal indrettes for 
at fungere bedst muligt. Det her er det bed-
ste værksted, jeg har nogensinde har haft, siger 
Susse Thorseng Lærche med eftertryk. 
Selv bryder hun sig ikke om at gå i butikker. 
Hun vil helst stå udenfor, imens mand og børn 
får købt det, de vil. 
- Jeg selv går hellere ind i en osteforretning. 
Det er en sand fornøjelse at møde et menne-
ske bag disken, der ved en hel masse. Hvis jeg 
skulle være i en fed storby, prøver jeg at tage 
mig sammen og kigger lidt i butikkerne, men 
jeg magter det næsten ikke. Jeg kan bedst lide 
butiksvinduerne om aftenen, når alt er lukket. 
Herhjemme på mine værkstedsdage har jeg 
ofte bare et par jeans og en cardigan på. Ellers 
kan jeg rigtig godt lide at have kjole på, men jeg 
er håbløst nærig og meget omhyggelig med 
at passe på mit pæne tøj. Jeg lufter det for ek-
sempel hver aften. Ren Emma Gad, siger Susse 
Thorseng Lærche smilende og tilføjer, at hun 
er så heldig at have et vaskehus, hvor tøjet kan 
hænge køligt, få tilført fugt og komme af med 
blandt andet kropsduften og duften fra parfu-
me, som desværre altid trænger ind i fibrene 
på tøjet. 

De kvalitetsbevidste
Dengang hendes bedsteforældre levede, var 
det mere almindeligt at bruge en hel måneds-

løn på en god frakke, som kunne holde i 15 
år eller mere. Susse Thorseng Lærche ved, at 
hendes fag i dag har det svært. To ud af tre 
uddannelsessteder er lukningstruede, og rigtig 
meget viden og traditioner indenfor håndvær-
ket er i fare for at gå tabt. 
- Beklædningshåndværket er godt nok et af de 
ældste, men det er ikke gammeldags og støvet 
af den grund, pointerer Susse Thorseng Lærche.
- Det er godt, at vi har de store familier som 
Mærsk og Kirk. Familier med penge. Det me-
ner jeg faktisk, for de investerer i dansk design 
og dansk håndværk - og holder det i live, siger 
Susse Thorseng Lærche. 
Hendes kunder er ofte de meget privilegere-
de. Men de er også helt almindelige menne-
sker som hende selv, der bare prioriterer kvali-
tet og måske også tænker på, hvordan verden 
ser ud. 
Hun selv er bare Susse. Sig selv. Det kommer 
man ifølge dameskrædderinden også længst 
med. Hun er en håndværker, der på høfligste 
vis kalder en spade for en spade, og som har 
en fest, når hun laver sine sytekniske detaljer 
som lommer, kraver, couturesømme eller 
håndsyede trenser med knaphulssting. 
Susse Thorseng Lærche glatter en usynlig fold 
på sin sorte kjole og ser op.
- Jeg plejer at sige, at jeg springer ud af klæde-
skabet efter behov. Jeg kender min plads i for-
hold til mine kunder, og jeg føler mig meget 
privilegeret.
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Det er godt at være i god tid. Hvis man er ny kunde og ønsker en selskabskjole, anbefaler Susse Thorseng 
Lærche, at man henvender sig et sted mellem tre måneder og et halvt år før. Nogle kunder har Susse Thorseng 
Lærche arbejdet for i 20 år. Nogle kommer alene. Andre med deres mænd. Fællesnævneren for dem alle er,  
at de er kvalitetsbevidste kvinder i aldersgruppen 40 plus. 


