
 

 

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE: Viborg, 9. december 2021 

 

AC Motor Parts vækker de gamle togmotorer til live 

Hos AC Motor Parts ved de en ting eller to om motorer. Det er noget, de sætter pris på hos Danmarks 
Jernbanemuseum, når gamle motorer skal holdes i live. Den 8. december testedes to Frichs-motorer, der normalt 
sidder i en MO-motorvogn fra 1935, men som har taget ophold hos AC Motor Parts en rum tid, inden de igen kan 
komme ud og levere trækkraft til togene – til glæde for museets gæster 

Der er gang i renoveringsarbejdet hos AC Motor Parts i Viborg. Når reservedele kan koste op til flere hundrede 
tusinde kroner, kan det godt betale sig at få en fagmand på opgaven. Selskabet har igennem mere end 60 år 
beskæftiget sig med motorrenovering og honing af hydraulikcylindre, og tilbyder primært produkter, udstyr og 
services til autobranchen. Af og til kommer der dog opgaver ind ad døren af en helt anden kaliber. Som fx når ét af 
Danmarks ældste jernbanekøretøjer skal til reparation.   

”Af og til falder man over opgaver af mere nostalgisk karakter som de gamle motorer fra MO-vognene fra 1935. De har 
stået en rum tid på fabrikken i Viborg, hvor vi p.t. venter på reservedele, pumper og dyser,” fortæller administrerende 
direktør Egon Jensen, der har arbejdet lidt ved siden af på at få de gamle MO-vogn på skinnerne igen. Nu skal 
hjertet – motorerne –testes. 

Imens står motorvognen stille på sin faste holdeplads i værkstedet på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Her 
arbejder frivillige på at bringe den tilbage til dens udseende fra 1964. 

”MO1954 er relativt modulært opbygget. Det er det mest universelle køretøj, der har kørt herhjemme overhovedet. Vi laver 
den historisk rigtig, som den så ud i 1964. Der blev den bygget om, og det er ikke ressourcemæssigt forsvarligt - og musealt 
heller ikke ønskeligt - at føre den længere tilbage, idet museets strategi indebærer, at kunne vise en række køretøjer der 
alle passer med året 1965. Den forberedes imidlertid til, at der kan installeres et fuldstændigt nutidigt togkontrolsystem 
(ETCS: European Train Control System, red.) i den. Det betyder, at den også kan køre på de jernbanestrækninger, der har 
det mest moderne signalsystem, ” forklarer Mogens Duus, der er frivillig projektleder på projektet hos Danmarks 
Jernbanemuseum. 

Renoveringen af motorerne er ikke nogen helt nem opgave, men med mange års erfaring med motorer til ethvert 
tænkeligt formål, fx auto, landbrug og marine, er Egon Jensen og hans medarbejdere klar på opgaven.  

"Vi kan vække en hvilken som helt motor til live - næsten. Mange af reservedelene til Frichs-motorerne kommer fra 
Danmark, fx er pakningerne danskproduceret af Steffca på Fyn," forklarer Egon Jensen.  

Også Jernbanemuseet er fortrøstningsfulde med valget af opgaveløser: 

 



 

 

 

 

”Vi kunne godt sende motorerne ud til nogen, der blot har en idé om, at de kan lave dem. Men hos Egon og hans folk 
mødte vi nogen, der indgød den nødvendige tillid til, at den kritiske opgave ville blive udført med den ønskede 
håndværksmæssige og faglige kvalitet. Det var sjovt at se, at Egon umiddelbart ved kun at bruge sine øjne og hænder 
kunne identificere de rigtige reservedele fra museets lager. Vi forventer topklasse, for vi kan ikke risikere, at et tog bryder 
ned og holder stille og spærrer skinnerne. Så mister både Banedanmark og almindelige passagerer hurtigt tålmodigheden 
med os,” forklarer Mogens Duus, der har været tilknyttet museet siden 2014.  

 

Driftssikkert og historisk korrekt ad frivillighedens vej 
Mogens Duus, der i det civile har job som Sikkerhedschef i jernbanebranchen, omtaler sig selv som ”led” frivillig. 
”Led” er de frivilliges humoristiske interne forkortelse for ledende…! Mogens er imidlertid alt andet end led. Han er 
meget bevidst om opgaven med at motivere de andre frivillige, der er tilknyttet projektet med MO-vognen.  

”Når det er frivillige, så er motivationsfaktoren en helt anden, end ved en lønnet ansættelse. Vi aftaler i fællesskab, hvad vi 
laver, og prioriterer. Det skal føles som et pusterum at komme her som frivillig. Men vi er også meget enige om, at vi vil 
kunne se, at vi har været her. Jeg er da stolt over at være med til at sætte den gamle vogn på skinnerne igen og formidle en 
vigtig historie,” fortæller Mogens Duus.   

99% af det projektteamet laver er på MO 1954 (1954 relaterer til vognens nummer, ikke byggeåret, red.), men de 
hjælper også med at holde andet kørende.  

Mogens Duus understreger, at MO 1954 bestemt ikke blot er en ”død” og statisk museumsgenstand. Vognen skal 
ud at køre, på fx udflugter rundt i landet, og også anvendes som trækkraft, når museet flytter rundt på køretøjer til 
udstillingsbrug.  

”De gamle Frichs-motorer, som sidder i vognen, er faktisk ganske brændstoføkonomiske. Derfor vil motorvognen kunne 
gøre nytte, frem for at vi starter et stort dieseldrevet lokomotiv, når der fx skal flyttes noget mellem museets udstilling og 
magasin, hvor køretøjer opbevares mellem udstillingerne. Vi vil gerne have, at alt står historisk autentisk korrekt, men én 
enkelt forbedring har Egon og co. hjulpet med, nemlig automatisk forsmøring af motorerne, således at de bedre kan tåle 
koldstarter,” forklarer Mogens Duus.  

Motorer, der bare spiller 
På AC Motor Parts’ fabrik i Viborg startes motorerne nu op, og det er sød musik i Mogens Duus’ ører: 

”Jeg plejer at sige, Mozart gå hjem og læg dig. Du får en ræsonanslyd, når de starter motoren. Den lyder helt rigtig. 
Dette arbejde kan ikke laves kommercielt. Dette er historien om, hvorfor vi skal bruge motorer, der bare spiller.”  

 

 

 

 

 



 

 

 

FAKTA 

Danmarks Jernbanemuseum har afsat midler til ekstern renovering af nogle komponenter på MO-vognen. 
Størstedelen af arbejdet lægges imidlertid af frivillige som Mogens Duus og arbejdsholdet i Odense, der blandt 
andet tegner såvel DSB-medarbejdere som folk med en helt anden baggrund, og i alle aldersklasser.  

Nogle opgaver, som fx dele af malerarbejdet, renovering af elektriske maskiner og en stor oliefyret kedel – samt 
ikke mindst renoveringen af motorerne hos AC Motor Parts – skal der professionelle til.  

Projektet er sat ét år bagud pga. corona. Nu testes motorerne, og motorvognen forventes at være på skinnerne i 
2022. Til glæde for museets gæster, Mogens og hans frivillige team og forbipasserende på MO 1954’s ture rundt i 
landet.  

 

FAKTA: MO-motorvognenes historie 

DSB havde i alt 139 MO-motorvogne, bygget i forskellige varianter i perioden 1935-1958. De kunne ses over hele 
landet og blev gennem årene brugt til alt: Lyntog, internationale tog, sidebanetog, godstog, Københavnsk nærtrafik 
og sågar ind imellem til rangering.  

Den aktuelle MO-vogn nummer 1954 blev bygget af Scandia og Frichs med elektrisk udrustning fra Thrige og ASEA 
og overdraget til DSB den 30. juli 1935. Vognen blev indledningsvis stationeret øst for Storebælt og anvendt i 
hyppige pendultog Rungsted-København H-Roskilde. Den 12. maj 1936 blev den overført til strækningerne vest for 
Storebælt, hvor der ved sommerkøreplanens ikrafttræden tre dage senere skulle bruges MO i bl.a. aflastningslyntog 
mellem Nyborg og Fredericia. I tiden derefter kørte den i Jylland og på Fyn på stort set alle de strækninger, der blev 
drevet af DSB. 

I 1963-64 gennemgik vognen en større ombygning på DSB’s værksted i Århus. Her blev den forsynet med 
automatisk, oliefyret dampvarmekedel og en række ændringer af vognens indretning blev gennemført. 

MO 1954 havde sin ”første sidste” driftsdag den 13. september 1979. Den blev hensat med henblik på ophugning, 
men i sommeren 1981 blev den atter taget ind på værkstedet i Århus for istandsættelse til brug mellem Hillerød og 
Helsingør. Det blev imidlertid en kort fornøjelse: Efter en kollision i 1983 blev vognen atter sat væk, indtil den året 
efter blev overdraget til Danmarks Jernbanemuseum som repræsentant for den mest almindelige motorvognstype i 
Danmark. 

Museet har haft vognen i drift i årene 1985-2012. 

 

Kontakt: 

Mogens Duus, frivillig, Danmarks Jernbanemuseum, mobil: 2778 4945 

Egon Jensen, administrerende direktør, AC Motor Parts, mobil: 2423 8012 

 



 

 

 

 

Billede 1: En Frichs-motor fra MO1954 på AC Motor Parts’ fabrik i Viborg (Foto: AC Group) 

 

 

Billede 2: "Vi kan vække en hvilken som helt motor til live - næsten. Mange af reservedelene kommer fra Danmark,” 
fortæller Egon Jensen, administrerende direktør i AC Motor Parts.  



 

 

 

 

Billede 3: Den fabriksnye vogn på fabrikken Frichs i Århus i 1935. (Foto: Frichs/Arkiv: Mogens Duus) 

 

 
 
Billede 4: Billede taget af Arne Kirkeby umiddelbart efter ombygningen af MO1954 i 1964.  
(Foto: Arne Kirkeby/Arkiv: Mogens Duus) 

 



 

 

 

 

Billede 5: Frivillig Thomas Abrahamsen - der også i sit professionelle liv er maler - sidder i vognens pakrum og er i 
færd med afrensning af motorvognens ene førerbord (Foto: Mogens Duus) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Billede 6: Arbejdsholdet med Jan Korsholm, Thor Rasmussen, John Madsen, Flemming Nielsen samt bagest Thomas 
Abrahamsen er netop gået i gang med at forberede reparation af motorvognens tagkølere. (Foto: Mogens Duus) 

 

 

Billede 7: ”I toget drejer man “bare” på nogle håndtag. Der er lidt Storm P over det her, fordi det er første gang vi 
starter sådan en herude i felten, og ikke på en teststand,” forklarer Jørgen Mandrup Larsen, Værkstedsleder hos 
Danmarks Jernbanemuseum (Foto: AC Motor Parts).  



 

 

 

 

Billede 8: På AC Motor Parts’ fabrik i Viborg startes motorerne nu op, og det er sød musik i Mogens Duus’ ører (Foto: 
AC Motor Parts, fra venstre: Frivillig Thomas Abrahamsen og Mogens Duus sammen med Værkstedsleder på 
Danmarks Jernbanemuseum Jørgen Mandrup Larsen).  

 


