
 
 
 
 
 
 

LOKALHISTORISK FORENING FOR 

MUNKEBO OG DRÆBY 

BYGNINGSREGISTRANT ANNO 1958 

 

Adresse: Fjordvej 137, Munkebo 

Matr.nr.: 29c, Munkebo By 

Bygningsnavn: Juelsbo 

 
EJERE: 
1879-1896 Hans Marius Edvardsen  
1896-1917  Snedker Hans Jakob Tornøe 

1917-1924 Enken Karen Marie Tornøe f. Eriksen 
1924-1953 Sognepræst Svend Juel 
1953-1964 Enkepastorinde Ingeborg Juel 
1964-1966 Maler Kurt Bach 
1966-2014 Kørelærer Jens Chr. Mortensen 
2014- Brian Rosenlund Nielsen og Stine  

Rosenlund Andersen 

 

BYGNINGSBESKRIVELSE: 
Fritliggende enfamiliehus, mursten med fiberce-
menttag. Huset er opført i 1896. Om- og tilbyg-
ning i 1976. 
 
BYGNINGSHISTORIE: 

Parcellen matr.nr. 29c bliver udskilt i 1879 fra 
husmand Hans Marius Edvardsens ejendom, 
”Møkærhus”. Jordstykket henligger ubebygget i 
de følgende år. 

I 1896 køber snedker Hans Jakob Tornøe par-
cellen og opfører hus med tilhørende værksted og 
vaskehus. 

 

 

Efter Tornøes død i 1917 bor enken, Karen 
Marie, fortsat i huset indtil 1924, hvor hun 
sælger til sognepræst Svend Juel, og derefter 
tilbringer de sidste 4 år af sit liv på Munkebo 
Alderdomshjem. 

Huset kommer til at 
stå tomt de følgende 
år, da Svend Juel fort-
sat bor i Præstegår-

den. Da Juel bliver 
pensioneret i 1930, 
flytter familien til 
Fjordvej 137 og giver 
huset navnet ”Juels-
bo”.  

Svend Juel dør i 1953 
og de følgende 11 år er 
det hans farverige og 
slagfærdige enke, In-
geborg, der residerer i 
huset. 

Hun leder gymnastik, er aktiv i sangkor, dri-
ver et ishus ved ”Juelsbo”, besøger syge og 
gamle i sognet og er i det hele taget meget ud-
advendt. 

Hun er en af de første i Munkebo, der ejer et 
TV-apparat, og hun åbner gæstfrit dørene for 
sognets unge, der gerne vil se seksdagesløb, 
Robin Hood-film og meget mere. 

Da LindøVærftet anlægges, opretter hun pen-
sionat for nogle af de mange arbejdere, der er 
beskæftiget ved byggeriet.  

I 1964 sælger hun huset og flytter til Køben-
havn, hvor hun har flere af sine voksne børn 
boende. 

Kørelærer Jens Christian Mortensen køber 
huset i 1966 og i hans ejerperiode bliver der 
bl.a. foretaget en om- og tilbygning i 1976.  

Juelsbo med ishus ca. 1956 

Pastor Juel med hustruen 
Ingeborg og sønnen Orla. 

Juelsbo, 2012 


