Lystfiskerens Paradis
Østsiden af Langeland er lystfiskerens Paradis.
Langs kysten er der mange gode muligheder for at
fange ørreder og i Langelandsbæltet er der masser
af torsk. Mange af dem af betragtelig størrelse.
Men der er er også gode muligheder for at fange
fladfisk og – på e rigtige tidspunkter – hornfisk.
Det er dog torsk, der trækker de fleste til og især
fra Tyskland kommer der mange for at fange de
store fisk.
En af dem er Dietmar Zischkale fra Dülmen.
Faktisk var han en af de første til at henvende sig
til havnefoged Jens Pedersen for at få en plads i
den nye havn. Siden er han kommet hvert år for at
Dietmar Zischkale
fange torsk i bæltet.
I 1994, fortæller han, fik han sin nye båd Kaja i vandet, og det blev en
vidunderlig første sæson. Vejret var som en drøm og fiskeriet var optimalt.
- Jeg havde det held at lande min første fisk over 20 kilo det år, fortæller
han. Og siden har der været masser af fine sæsoner med masser af gode
torsk. Drømmefisken blev på 23,5 kilo, og antalsmæssigt blev det til
mange.
Fiskeriet er gået lidt tilbage, men det har blot betydet, at Dietmar Zischkale
har fået lyst til at fange andet end torsk. Derfor er det gennem årene også
blevet til mange fladfisk og havørreder.
Han holder også meget af det liv, der er i havnen. Der er rent og ordentligt.
Havn og omgivelser er velplejede og dertil kommer den familiære
atmosfære, der er grundlagt af havnefoged Jens Pedersen og hans
mandskab.
Og som han selv og hans kone skriver:
- Wir wünchen dem Hafen sowie seiner Crew auch für de nächsten Jahre
vil Glück ud Erfolg und wir hoffen, das wir auch noch ein wenig daran
teilhaben zu dürfen.
Bedre kan det vel ikke siges!

