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geringen om at faa Lov at laase eller afmærke et
Stykke i Hobugten, og der forsøge at udsætte Østers*
yngel.
Ansøgningen blev ikke sendt, og den var sikkert
ogsaa kommen tilbage med Paategning: Nægtet!
T. Kragelund.

Mudderskøjter.
Fotografiet
Tangskøjter.

er

af et Par Vadesko, Mudderkøjter eller

Vadeskoene findes paa

Esbjerg Museum,

og er

stillet af Niels Hansen Schmidt, født i Oxby

Juni 1872

og

frem«

den 19.

død i Ho den 28. Juli 1943.
Hobugten, op mod Ho,

Helt inde i det inderste af

Mudderskøjter .eller Vadesko.
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MUDDERSKØJTER

finder der

en

langsom,

men

saa

der efterhaanden dannes

var

Vand.

Naar dette Mudder

naar

stadig Tilslikning Sted,
Eng hvor der tidligere

en

passende Højde

op

til

Vandoverfladen overgroes det med Tang, og saa en
Tid efter, naar Flodvandet ikke hver Dag skyllede

begyndte Græsset at komme frem.
Tangen, er der i tidligere Tid
om Vinteren stanget mange Aal, men det var ikke
helt ufarlig, thi vilde Aalestangerne være tildels sikker
paa en god Fangst, da skulde de saa langt ud paa
Tangen som mulig, det vil sige saa tæt til Vandet i
Bugten som gørligt, men her var Mudderet dybt, helt
fra 2 til 3 Alen, og Tangen var ikke meget tæt til»
groet, saa Manden med Aalejernet let stak Benene
igennem og sank ned i Mudderet, og saa var han
næsten redningsløst fortabt, saafiemt han da var ene
paa Aalefangst.
De mange og store Aal i Tangen havde en stærk
dragende Magt over Aalestangerne og der prøvedes
derfor alt mulig af Opfindsomhed for at komme saa
langt ud paa Tangen og det dybe Mudder, hvor de
store og fede Aal laa.
Niels Hansen Schmidt i Ho var en meget ivrig
Aalestanger, og for at komme saa langt ud paa det
dybe Mudder som mulig konstruerede han et Par
Tangskøjter der passede til Træskoene, og med disse
paa Benene kunde Niels Hansen Schmidt vandre langt
ud paa Mudderet uden at synke ned. Halvdelen af
Tangskøjterne var et Hulrum og vandtæt, saa de paa
den Maade næsten ikke kunde synke, altsaa en yder«
ligere Sikkerhedsforanstaltning. — Ingen gik alene paa
Aalefangst.
T. Kragelund
over,

I Mudderet under

