
Kassehuset 

Kassehuset blev bygget af fiskeeksportør Anders Martin Priess omkring 1928/29.  

 

På den tid blev fisk opbevaret og fragtet i trækasser. Kasserne var håndlavede og skulle jævnligt 

repareres.  Til at stå for dette havde Anders Martin Priess ansat nogle gamle fiskere, som ikke længere 

kunne holde til livet på fjorden. Året rundt fremstillede de fiskekasser.  

 

 
Fotograf ukendt 

Manden på billedet hedder Søren Hansen. 

Han er i gang med at lave en ”hyldekasse” 

foran kassehuset i 1958. 

 

 

Overalt på havnen var der stablet fiskekasser op. Sådan så det ud i 1919. Flere hundrede af dem bar 

Priess’ navn. Storme kunne så let som ingenting vælte kasserne og give fiskere og eksportører mange 

timers oprydning.  

 
Fotograf ukendt 



I den nybyggede hal kunne Priess’ mænd fremstille og reparere fiskekasser i læ for regn og vind. 

Samtidig kunne fiskekasserne opbevares samlet. Bygningen fik hurtigt navnet ”Æ kassehus”. 

 

Oprindeligt var der afstand mellem husets bræddebeklædning. Det var nemlig vigtigt med god 

luftcirkulation, så kasserne kunne tørre. 

 

De fleste fiskekasser kunne rumme 40-45 kg fisk. De lavede også store hyttefade og ålekasser til 

eksport til bl.a. Tyskland og Tjekkoslovakiet. Kasserne var påmalet fiskeeksportørernes navn eller deres 

eksportdestination. 

 

 

 

Denne kasse er beregnet til at pakke ål i. 

Der kunne være ca. 20-25kg. Nogle 

pakkede med de bare næver, andre 

brugte en form for tang, som blev kaldt 

en ”ålesaks”. Kassen her mangler et låg, 

men sådan et skulle naturligvis på, så 

ålene ikke slap ud. Man skulle være 

hurtig til at pakke ål, så de ikke fik sig 

snoet ud af kassen igen. De to brædder 

på langs, hjalp dog til at holde ålene 

nede, indtil låget kom på. 

 

Fiskekasserne var ejet af fiskeeksportørerne. Som teksten viser, har denne kasse tilhørt Priess & Co. i 

dag fremstilles fiskerkasser af plastik. 

 

 
Fotograf ukendt 

På hyldekassen nederst til højre 

står der skrevet på engelsk: 

”Levende ål. Priess & Co. 

Glyngøre Danmark”. Her bliver 

kassen brugt som bord i en 

frokostpause bag kassehuset i 

1951. 

 



 

Sådan så fiskerihavnen ud i 1963. Kassehuset er den store bygning i højre side af billedet. 

 

Luftfoto af fiskerihavnen 1963. Fotograf ukendt 

 

Op gennem 1980’erne faldt fiskebestanden i Limfjorden. Fjordfiskeriet ophørte næsten, og kassehuset 

mistede sin betydning.  

 

I en årrække stod kassehuset ubenyttet hen, indtil byens idrætsforening i 1994 kontaktede ejeren og 

bad om lov til at benytte det som festlokale ved årets byfest. Ideen om at omdanne bygningen til et 

forsamlingshus begyndte at tage form.  

 

I dag ejes bygningen af byens borger- og erhvervsforening, som sammen med den lokale 

arbejdsgruppe ”Liv på havnen” har stået i spidsen for en gennemgribende renovering og 

modernisering. ”Æ kassehus” bruges nu hele året af både private og foreninger til fester, møder og 

musikcafé.  

 

 

Tekst og fotos: Glyngøre Kulturstation og Sallingsund Lokalarkiv. 

 


