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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på staffan.heimerson@aftonbladet.se

Med Heimerson på krogen

Fina fisken 
i Marseilles hamn

Utsikten var fascinerande. Maten förträfflig. Miljön dis-
kret och vårdad. Servicen perfekt. Mitt bordssällskap 
(fotografen) charmerande. 

Ändå var jag missmodig, när jag sökt mig till Une Table au 
Sud, en enstjärnig krog i Marseilles legendomspunna Vieux 
Ports nordvästra hörn. 

Jag sneglade bortåt höger. Jag anade Château d’If, den lilla 
ön med fästning som blev fängelse och spelplats för Alexan-
der Dumas den äldres roman Greven av Monte-Cristo och i 
narkotikafilmen The French Connection stället, dit langarna 
sökte sig för att organisera leveransen till New York. 

Jag panorerade vänsterut. Ja, synligt i all sin arkitektoniska 
finess, museet över Medelhavets kultur, MuCEM, inrymt i det 
gigantiska och åldriga fortet Saint-Jean, själva symbolen för 
Marseilles påstådda (och antiseptiska) pånyttfödelse. 

På vägen hit hade jag vandrat genom gator av enkelriktad tra-
fik, förbjuden parkering, med trottoarer utan potthål, förbi 
välskötta rabatter och rikligt med papperskorgar. Inget skräp, 
inte en fimp. Modernt, neutralt. Neo-tacky.

Detta var en gång en Europas mest gangsterromantiska cen-
trum med banditer och papperslösa människor, clocharder, 
ficktjuvar, narkotikalangare, tatuerare, rånare, gamla horor 
och unga prostituerade. 

Jag var här 1958. Jag skulle för nån grabbtidning göra reporta-
ge om en av Sveriges genom tiderna bästa fotbollsspelare, Gun-
nar ”Säffle” Andersson. Han spelade för Olympique Marseille, 
en idol som blev franska ligans skyttekung. Han blev fransos 
på riktigt - så till den grad att han morgon-middag-kväll lät sig 
marineras i Pernod och Ricard. Hamnen här var Säffles hem-
maplan. Bara 41 år gammal dog han 1969 som ett vrak.

Min krog med Michelinstjärnan ligger på andra våningen och 
har panoramafönster ut mot hamnbassängen, där nöjesbåtar-
na ersatt de gamla fiskefartygen. Jag spände ögat och tittade 
bortåt höger. Under den gangsterromantiska eran låg där det 
kontor, där män kunde värva sig till den beryktade Främlings-
legionen, få ny identitet och sin - sannolikt brottsliga - bak-
grund deletad. 

Jag hade tidigare på dagen promenerat upp till platsen, där 
jag erinrade mig att värvningskontoret legat. Inte ett spår av 
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Une Table au Sud 
Marseille, 2 Quai du Port, en våning upp,  

Telefon 04 91 90 63 53 
www.unetableausud.com

Öppen tisdag-lördag 12-14 - 19.30-22, söndag lunch 12-14,  
stängd söndag kväll och måndag. 
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det. Inte en minnesplatta. Fastigheten - om jag i det nya frä-
scha, koketta kultur-Marseille sökte på rätt plats - inrymde en 
revisionsfirma och på nedre botten en nagelskulptör.

Ögat gled till vänster. Utanför fönstret ett jättelikt, sakta snur-
rande, färggrant pariserhjul. 

Jag suckade: ”Liseberg by-the-sea…”
Fotografen sa: ”En machostad har blivet hen …”
Maten kom. Amusen var en marseilleisk välkomtsdrill i form 
av en smakintensiv ansjovisröra. Som förrätt åt fotografen 
grön sparris al dente och serverad med små hummerbitar och 
dragon. Hennes varmrätt var la pêche locale - dagens fångst. 
En loup okonstlat tillredd, serverad med vårlök, morotspuré 
och palsternacka. Jättegott och fanns på en meny för 48 Euro.

Själv hade jag i bouillabaissens huvudstad sparat mig till just 
det - ma Bouille Abaisse som kocken Ludovic Turac skriver 
den på matsedeln och för vilken han debiterar 78 Euro.  

Naturligtvis var den god. Men …

Men:et är följande. Grundbulten i bouillabaisse, denna mäkti-
ga provensalska soppa eller stuvning, är att den är en  e n k e l  
rätt, traditionellt lagad på det osålda av fiskarens fångst. Okej, 
med raffinemang; det ska vara balans mellan feta fiskar och 
magra, kanske lite skaldjur (dock absolut  i n t e  hummer), gul 
lök, tomat, fänkål, olivolja, apelsin, mycket vitt vin, smaksatt 
med dyr saffran och serverad med potatis och aioli. Soppan 
ska först koka upp kraftigt, och sedan sjuda lugnare. Rejält, 
robust, rustikt. Det är den okonstlade kraftfullheten som får 
smaklökarna att sjunga Marseljäsen. 

Men på Une Table au Sud presenterades bouillabaissen till-
gjort som om den deltog i en kocktävling i TV. Tre fiskar ele-
gant presenterade på en tallrik, potatis med saffran och aioli 

Restaurangens 
panoramafönster 

kvällstid.

Amuser med smakrik ansjovisröra. Sparris al dente med groddar och hummer.

Dagens fångst med morotspuré och palsternacka.

Ma version de l’Aïoli. Bouillabaisse på tre fiskar.

Le Chef, Ludocvic Turac i sitt kök.

lika elegant på en annan innan buljongen under åbäkanden 
hälldes upp ur en stor vattenkanna av den typ som vi vattnar 
blommorna med. Det är väl detta som kallas fun dining till 
skillnad från det etablerade fine dining.

Slutgnällt. Naturligtvis smakade det bra. Jag avslutade med 
en fabulös chokladdessert. 

Min Marseille-guru, författaren Johan Tell, som skrivit boken 
Marseille, från kriminell till kulturell, har om Une Table au 
Sud konstaterat, att det är ”starkt av den att i en omgivning, där 
hundratals andra restauranger anpassat sig till medelturistens 
krav på medelbra och medeldyrt, hålla kvar kvaliteten”.

Jag håller med. Och det är ju i Vieux Port vi alla vill hålla till.


