
 
  

 Munkebo Tømrer- og Bygningssnedkerforretning  

af Birte Neerup  

  

Virksomheden blev grundlagt i 1958 af Holger Duelund, som indtil da havde 
arbejdet i 13 år som tømrersvend i Hårby. Han havde bestemt sig for at blive 
selvstændig og så chancen i Munkebo, da A. P. Møller flyttede Odense 
Staalskibsværft til Munkebo og byggede Lindøværftet.  

I 1957 begyndte han at bygge værksted i Nørregade 11-13 i Munkebo. Else 
Duelund, Holgers kone, havde egen frisørsalon i Haarby. Den blev solgt og Else 
lagde sin arbejdskraft i det nye firma. Hun mindes hvordan hun gav træværket til 
det kommende værksted tre gange Solignum, mens det endnu lå ned, og inden 
det blev transporteret til Munkebo.  
 

 

Holger Duelund startede sin virksomhed med fem ansatte. Firmaet påtog sig alle 
slags opgaver store som små, f.eks. fremstillede de køkkenelementer, døre og 
vinduer. Byen voksede, og behovet for boliger var enormt. Duelund måtte da også 
udvide sit værksted og kontorfaciliteter to gange i 1965 og 1974. Da virksomheden 
var på sit højeste, arbejdede der ca. 30 mand.  

Siden 1980erne har Munkebo ikke forøget sit indbyggertal væsentligt, så 
byggeaktiviteten fladede ud og nærmede sig et mere normalt leje. Men 
virksomheden beskæftigede sig med meget andet end boligbyggeri. Man har bl.a. 
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medvirket ved bygning af Mølkærskolen og Troelskærskolen, Munkebo 
Brugsforening, Fjordgården, Munkebohallen og restaurering af Munkebo Kirke.  

Og uden for Munkebo har man også deltaget i mange større byggerier af bl.a. 
børnehaver og skoler.  

Blandt kolleger og kunder havde Holger Duelund og hans firma et godt ry. Et ord 
var et ord, og det stod Duelund ved. Kvaliteten af arbejdet blev også berømmet. 
Hvis Duelund havde udført arbejdet, vidste man, at der ikke var noget at komme 
efter.  

Da der efterhånden indfandt sig en generel afmatning i byggesektoren, omstillede 
firmaet sig og specialiserede sig i at lave døre og vinduer. I 1983 overtog sønnen 
Palle Duelund Munkebo Tømrer- og Snedkerforretning efter sin far og kaldte fra 
nu af firmaet Total Døre & Vinduer A/S. I 1987 udvidede han værkstedet i 
Nørregade endnu en gang for så i 1994 at flytte aktiviteterne til Fiskeløkken i 
Munkebo.  
 

 

Holger Duelund og en svend i værkstedet i 1970-erne 


