Det är mössor som de på bilden som Håkon A. Solberg är på jakt efter, en båt- och en skärmmössa m/39 för kapten. På mössan till höger skall det finnas en svart skärm och en guldträns
vilka saknas på bilden. Foto från Håkon A. Solberg.

Ett trevligt brev till hemsidan från Norge
Vi har fått ett trevligt brev till hemsidan från Håkon A. Solberg som äger en VW
årsmodell 1952 som tillhört I 21 kaptenen Frans Boog. Frans Boog blev fänrik
vid I 21 1941. Han tjänstgjorde under många år vid hemvärnets stridsskola,
infanteriets kadettskola och vid Fo 23 i Härnösand. Han gick i pension 1964.
Håkon A. Solberg som bor på Paradisbakkene 23 i 3403 LIER Norge. skriver så
här:
Kapteinen (bilen) kjøpte Frans Boog i Stockholm i 1952 med reg.nr. A 35283.
Når han flytte til Härnösand fikk bilen reg.nr. Y-18585.
I 1964 byttet han inn bilen mot en VW 1500 hos Bil Nordlund i Härnösand. Bil
Nordlund beholdt bilen som utstillingsbil siden bilen var så velholdt och var en

lågmilara. Siste året årsavgiften ble betalt var i 1964. Bilen ble satt bort i en
garasje i Älandsbro. I 1969 ble bilen avregistrert.
Bilen ble stående i garasjen helt til 1985/86 da garasjetaket raste sammen og
bilens tak ble ødelagt. Bilen ble kjøpt opp av en Roger Sundquist i Domsjö. I
1987 ble bilen solgt til Norge. I perioden 1987 til 2004 fikk bilen nytt tak. Jeg
fikk kjøpt bilen i 2007. Jeg brukte 2 år på restaurere bilen og ta vare på originalitet.
Hele tiden bilen har vært i Norge har den hett Kapteinen. Nå ønsker vi å kartlegge så mye historie som mulig. Det er en 1952-modell med 1 eier, og i veldig
god stand.
Det er de mössene på bildet jeg er ute etter.
Det är alltså, en båt- och en skärmmössa m/39 för kapten som Håkon letar efter.
Men motsvarande mössor av modell 1952 och 1960, med märken och tränsar,
bör även vara av intresse då de var i bruk under Boogs tid som aktiv officer.
Läsare som har de mössor som Håkon letar efter, bilder eller annat som kan vara
av intresse för honom kan kontakta honom på haksol@drmk.no

