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Hur trivs du i Älvängen?
– Bara fint. Folk värdesätter 
fisk och köper variationsrikt. 
Här säljs allt från gädda till 
hela torskar. De är inte rädda 
för att rensa själva, även om 
den generationen sakta håller 
på att försvinna.

Trots att du är ganska ny 
på platsen är det många 

som känner igen dig. 
Varför?
– Jag jobbade på Olskrokstor-
get i Göteborg i många år, så 
antingen har göteborgarna 
flyttat hit eller så har aleborna 
varit där och handlat. Jag drev 
Vinga Fisk i Eskilstuna, Nykö-
ping, Norrköping och Katri-
neholm, men var också ganska 
många år på Torp i Uddevalla. 
Jag tog ett sabbatsår när min 
mamma blev sjuk. Plötsligt 
kom suget tillbaka och jag 
ringde Axel på Havspalatset 
och frågade om han hade nå-
gon nytta av mig. ”Du kan ta 
Älvängen” sa han.

Vilken är den vanligaste 
frågan?
– Vad kostar räkorna idag? Jag 
förstår att de frågar för det är 
rena cirkusen.

Hur har yrket som fisk-
handlare förändrats under 
dina år i branschen?
– Oj, det har hänt mycket. 

Framför allt har det blivit mer 
färdigmat. Vi säljer mycket 
sallader, smörgåsar och patéer. 
Det förekom inte när jag bör-
jade.

Hur tycker du vi ska tillaga 
fisken hemma?
– Ta tid på dig och stek fisken 
på låg värme, men under lite 
längre tid. Använd locket!

Grillsäsong! Vad tycker du 
vi ska lägga på grillen?
– Havskatt eller marulk. Du 
kan också göra fina grillspett. 
Pensla på lite vanlig grillolja 
och grillar du filéer rekom-
menderar jag att använda 
klämma.

Gillar du att fiska själv?
– Jag älskar att fiska. Jag är 
hellre på sjön än i land. Jag 
lägger nät, fiskar krabba och 
använder även dörj med krok.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hos Bo Hansson 
nappar det alltid

Han pratar med alla och man kan tro att han har stått i samma fiskvagn hela livet.
Bo Hansson har bara jobbat hos Havspalatset i Älvängen ett par månader, 

men är redan en profil.
Inte så konstigt heller, Bosse ”Vinga” har 43 års erfarenhet från yrket och har en del att 

berätta om.

BO HANSSON

Ålder: 59
Bor: Asperö, men i Frölunda 
på vintrarna.
Favoritfisk: Havskatt och 
småmakrill.
Yrke: Fiskhandlare. Står just 
nu i Havspalatsets vagn 
utanför Netto i Älvängen.
Båt: En plastad Rånäsjulle 
från 1921.
Största fångst: ”Hmm…en 
gång tror jag vi fick 1000 
lådor sill utanför Kungs-
hamn”.
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