
Kai Borghøj er ikke længere 
iblandt os. Kai døde den 30. 
oktober 88 år gammel.
 
Kai var født og opvokset i 
København, hvor han også 
gik i skole. Han afsluttede sin 
skolegang med realeksamen.
 
Thorngreens legetøjsbutik på 
Strøget havde et udstillings-
vindue, der var alle køben-
havnerdrenges drøm. 
Kai var ingen undtagelse, 
men på trods af alle de ud-
stillede herligheder, var der 
kun en ting der fascinerede 
Kai: de flotte Lineol soldater. 

Kai aftjente sin værnepligt 
ved et Sjællandsk Regiment 
hvor han avancerede til ser-
gent. I 1970 blev han, som 
konsulent for firmaet VVS 
grossisten A&O Johansen, 
ansat i et ingeniørfirma hvor 
han arbejde  til sin pensione-
ring.
 
Kai blev medlem i Dansk 
Militærhistorisk  Selskab om-
kring 1970. Kai var også i en 
lang periode medlem i Cha-
kotens søsterselskab Figurina 
Danica, hvor han bestred 
forskellig bestyrelsesposter.
I både Chakoten og Figurina 

var han kendt for sin store in-
teresse for Lineol soldater en 
interesse der startede  i barn-
dommen og varede hele livet. 
Allerede tidligt grundlagde 
han sin samling, der år efter 
år voksede og sluttelig nåede 
et antal af over tusind figurer. 
At det lykkedes at samle et 
så stort antal skyldes blandt 
andet Kais kontakter i Vest-
tyskland og Østrig hvor han 
sammen med internationale 
samlere opnåede at tilegne 
sig mange sjældne figurer. 
 
Som supplement til figurerne 
fremstillede Kai selv militære 
køretøjer af en hver art.
Med en perfektionisme og 
udpræget sans for detaljen 
fremstod hans køretøjer ikke 
blot vellignende, men var i 
virkeligheden små modeller 
af den ægte vare. De var lavet 
ud fra tegninger og fotos og 
udført i karton, strikkepinde 
og alt muligt andet.
 
Kai vil blive husket og savnet 
for hans altid gode humør og 
hans store hjælpsomhed.
Ingen gik forgæves, når de 
bad Kai om råd og vejled-
ning.
 
Vore tanker går samtidig til 
familien.
 
ÆRE VÆRE KAIS MINDE.
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