Upprop till alla medlemmar i BJs

Hjälp oss att bevara de sista kvarvarande kontinentala sovvagnarna
SKÅJ, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg har aviserat att man önskar avyttra tre sovvagnar
av typen WL11 (2st) och WL12 (1st) och erbjudit dem till intresserade föreningar. Dessa vagnar är de
sista återstående av en modell som togs fram under 1930-talet för trafiken till kontinenten. De var
mycket påkostade för sin tid. Trots att de är smalare än samtida svenska sovvagnar upplevs de som
mycket rymliga och komfortabla. De har sovkupéer för 1 klass med två bäddar kupé samt för 2 klass
med tre bäddar per kupé. Ett flertal 1 klass kupéer går också att öppna upp mellan varandra. Vilket kan
vara bra för sällskap på upp till fyra personer.
Vi har gjort en första studie av vagnarna på plats hos SKÅJ och bedömt att de kan vara av värde för BJs.
Det går också i linje med föreningens historiska ambitioner om att skapa ett historiskt sovvagnståg. Vi
har redan två vagnar som är under upprustning och som tillsammans kan bilda ett historiskt sovvagnståg
så som de såg ut på 1930–1980 talet. Vi kan även skapa ett helt igenom ånguppvärmt sovvagnståg.
De tre nya vagnarna kan också mycket enkelt göras om till sittvagnar och fungera som värdefullt tillskott
i våra dagtåg.
En vagn är renoverad till ca 90 %. där återstår målning av utsida och städning. Vagn två fordrar lite mer
arbete men kan sättas i trafik relativt fort. Vagn tre kommer att kräva ett mer omfattande arbete.
Mycket material till vagnarna har vi redan i vår ägo
Våra norska sovvagnar som hitintills varit ett värdefullt komplement till våra sovvagnar och gett
föreningen goda intäkter. Har visat sig vara i ett dåligt skick som gjort att vi inte kunnat upprätthålla den
kvalité som vi och de resande önskat. Här kan bland annat nämnas problem med värme och elsystem
samt läckande fönsterlister. Delar till vagnarna är också svårt att få tag på till en rimlig kostnad. De
svenska sovvagnarna som vi har tillsammans med de tre nämnda är enklare i sin tekniska uppbyggnad
och därmed billigare i underhåll långsiktigt.
Med rådande läge pga Corona kämpar föreningen för sin överlevnad. Vi har egentligen inte råd med
denna typ av investering och möjligheterna till intäkter från resor är uteslutna. Därför vänder vi oss till
er medlemmar om att bidra ekonomiskt till detta förvärv. Vi tänker oss att ni går in med stödandelar för
sovvagnarnas inköpskostnad. Vi kommer parallellt med detta att titta på möjlighet att söka bidrag hos
bland annat riksantikvarieämbetet.
Utöver detta är vi också beroende av er medlemmars praktiska hjälp med renoveringen. I ett första
skede gäller det städning och målning av de två första vagnarna. All hjälp och specialistkunskap är
välkommen!
Bidrag till detta projekt tas tacksamt emot. Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro: 5256-4283 märk din
gåva med "stödandel" sovvagn samt namn och adress. Ange även om du önskar ge ett bidrag anonymt.

