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Var byens første
kunststopperske

Tidligere formand for Husmoderforeningen for 
Horsens og Omegn og medstifter af soropti-
misterne, fru Kaja Kragh fylder i dag 80 år

Fru Kaja Kragh

Medlem af Horsens og Omegns 
Husmoderforening gennem 35 år, der-
af 10 år som sekretær og 10 år som 
formand, dertil aktiv so'roptimist og 
kunststopperske i ny og næ. Det er 
fru Kaja Kragh, Sct.  Helenevej  16, 
der  i  dag fy lder 80 år.  Fru Kragh,  
der har et humør som en teenager og 
en stemme så k lar  og  ung som en 
tyve-årigs, siger om sig selv:
- Jeg har det mægtigt godt, min 

eneste skavank er, at jeg ikke læn-
gere går så godt. Men det er da et 
held, at det sidder i benene og ikke i 
hovedet.
Mange i Horsens har gennem årene 

besøgt Kaja Kragh. Hun var den før-
ste kunststopperske i byen - og i dag 
formentlig den sidste.
- Off icielt  er jeg holdt op, siger,  

fru Kragh, men det sker al l igevel ,  
at jeg for fornøjelsens skyld repare-
rer enkelte ting.
Kaja  Kragh er  købmandsdatter ,  

født i  Kalundborg og opvokset i  en 
stor købmandsgård i Svendborg. - 
Der havde jeg en dejlig barndom, 
s iger  hun.  V i  var  seks søskende,  
så der var altid liv og glade dage.

Jeg boede hjemme, l ige ti l  jeg blev 
gift, bortset fra et par ophold på går-
de, hvor jeg skulle lære husholdning. 
Nogen løn f ik  jeg  ikke,  tvært imod 
måtte far betale for mit ophold. - Da 
jeg blev gift i  1915, f lyttede jeg så 
med min mand til Horsens.
- I 1931, da tiderne var ved at blive 

trange, syntes jeg, at det var på tide, 
jeg begyndte at tjene lidt penge også. 
Vi  havde da fået  fem børn, så der 
var god brug for en ekstra skilling.
- Kunststopning var noget ganske 

nyt dengang. Jeg tog til København 
og gik på kursus for at lære det. En 
uge e f ter  kunne jeg nedsætte mig 
som den første kunststopperske i  
Horsens, og det viste sig, at der var 
nok at lave.
Fru Kragh er ikke længere aktivt 

medlem af Husmoderforeningen for 
Horsens og Omegn. Slidgigt har hæm-
met bevægelsesfriheden, men ikke 
humøret.
- Og jeg fortsætter aktivt som so'r-

optimist, siger Kaja Kragh. Jeg var 
med til at stifte Horsensafdelingen

for en snes år siden. Det er en ver-
densomspændende organisation med 
idealer om medmenneskelighed 
og godhed både åndeligt og materielt.

Til fødselsdagsfesten i dag er der 
ikke inviteret familie. Det er so'
roptimister og andre venner, der 
er gæster. Det betyder ikke, at fru 
Kragh er blevet ensom og 
familieløs efter sin mands død i 
1958. Det skyldes tværtimod, at der 
har været og er så mange 
famil iefester i  t iden, at der har 
måttet lægges en slagplan. Fru 
Kragh har renonceret på at holde fa-
miliefest på selve dagen. Den foregår 
i stedet den 14. november.
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