Arvidsjaur (NV) 
Traditionen att dra not under Gråträskets is under julveckan fortsätter. Den här gamla och mycket givande fiskemetoden återupptogs 1975 av några gråträskbor. Samtidigt som fisket ger mycket och god sellak på bordet har det även blivit en attraktion av stora mått för intresserade åskådare.


Arets fiske har gett drygt 6 000 kg sellak, berättade Eiler Granberg när NV besökte fiskeplatsen på julaftonsmorgonen då man drog årets sista notvarp. 
Det gav cirka 150 kilo. Veckan före jul går enorma mängder sellak upp på lekgrunden för att lägga rom. Detär då som gråträskborna passar på att skaffa sig färsk fisk. En del gör det med finmaskiga nät som dras ut under isen. 
Men de stora fångsterna görs med not. Ett ganska jobbigt och kallt fiskesätt - men mycket givande. Årets största fångst gjorde notdragningsgänget helgen före jul. 
Då fick man 900 kilo i ett enda svep. Men största varpet fick man 1976 ett par dagar före jul. Då var kilen absolut sprängfull med 1750 kilo sellak. Det är nästan ofattbart mvcket fisk. Om man beräknar att det går 30 sellak på ett kilo så kommer man fram till 52500 fiskar i ett enda fång. Det blir 5 250 portioner om man räknar 10 fiskar per portion. 
Sådana kvantiteter kan naturligtvis inte fiskarna själva konsumera. Det blir att fördela fågsterna på många händer. Först och främst till byborna där det ofta är sellak på borden under jul- och nyårshelgema och veckor framöver. Men gråträsksellaken hittar vägen till fiskälskare långt utanför byns gränser. Fördelen med vinterfångsten arbl a att fisken kan ösas upp på sjöns is. där den snabbt fryser. Därför är vintersellak färsk och fin och en eftertraktad matvara. 
Varför slutar man då fiska på julaftonen trots att varpet gav 150kilo? Dels har sellaken i det närmaste lekt färdigt, säger Eiler Granberg. Från julaftonen minskar fångsterna snabbt. Det är för kallt och arbetssamt att dra isnot för endast några kilo fisk.   

