
8    RIVIERANYTT  -  Nov./Dec. 2018       Nov./Dec. 2018  -  RIVIERANYTT    9

Jessica Holmertz
rivieranytt@rivieraklubben.com

I dag är Le vieux Port en av Frankrikes 
största hamnar för fritidsbåtar men 
även ett antal fiskebåtar ligger förtöjda 
längs med bryggorna. De traditionella 
färggranna fiskebåtarna, barquettes, 
tillverkades av italienska skeppsbygga-
re som invandrade från Neapel i slutet 
av 1800-talet. Antalet yrkesfiskare har 
minskat men det finns fortfarande någ-
ra tappra som varje dag levererar färsk 
fisk till kajen. Speciellt sardiner. Många 
sardiner, tusentals.

Skröna om sardinen
Att Marseille är så starkt förknippad 
med sardiner beror kanske främst på en 
rövarhistoria från 1800-talet som man 

Den gamla hamnen, ”Le vieux 
Port”, är Marseilles stolthet. 

Följ med ner till fiskebåtarna 
vid kajen, ”Quai de la Fraternité”.

Här ligger stadens hjärta och 
hamnen är värd en alldeles egen 
upptäcktsfärd.

Marseilleborna är kända för att skämta 
och överdriva. Historien om sardinen som 

blockerade hamnen i “Le Vieux Port” 
är en riktig rövarhistoria. 

En modern variant på bouillabaisse finns 
att beställa på restaurant l’Aromat. 

Fiskburgare med fisksoppa, by the side. 
Foto: Francefr, Pascale Béroujon

Besättningen på “La Marie” rensar näten efter en lyckad fisketur. Foto: JH 

Marseille – 
sardinernas huvudstad

600 år före Kristi födelse seglade ett 
grekiskt skepp in i Marseille där 
hamnen, Le vieux Port, i dag lig-

ger. De grekiska handelsmännen döpte 
staden till Massalia och denna grekiska 
koloni växte snabbt till en viktig knut-
punkt för sjöfart och handel med ham-
nar i Europa, Asien och Afrika. 

än i dag talar om. Uttrycket, C’est la sar-
dine qui a bouché le port de Marseille, 
syftar på skeppet La Sartine som sjönk 
strax utanför hamnen i Marseille 1780. 
Båten var uppkallad efter den dåvaran-
de marinministern, Antoine de Sartine. 

Både in- och utfarten till hamnen blev 
blockerad under flera veckor och ingen 
lyckades att få bort fartyget. In kallades 
då den påhittige skeppsbyggaren Moli-
nari som bodde strax utanför staden, i 
La Ciotat. Han placerade 5 000 urinblå-
sor från grisar med lika många vassrör i 
båten och tack vare frivilliga Marseille-
bors starka lungor gled skeppet upp ur 
leran. Om det är sant? En bra historia 

blev det och La Sartine döptes snabbt 
om i folkmun till La Sardine. Även ut-
trycket Il faut aller chercher Molinari  
- vi måste skicka efter Molinari, kan hö-
ras i Marseille när goda råd är dyra och 
man har ett olösligt problem.

Fiska i ottan
För alla som besöker Marseille och är 
morgonpigga börjar en fiskares arbets-
dag oftast vid tretiden på morgonen. 
Fiskebåtarna lämnar hamnen och be-
sättningen skyndar sig att lägga ut och 
drar upp nät. Det är ont om tid. Fisk-
försäljningen börjar klockan 07.30 vid 
Quai de la Fraternité. Ett tiotal fisk-
handlare trängs nere vid kajen.

– Elle est belle, ma sardine, elle est bel-
le – hon är vacker, min sardin, hon är 
vacker, skriker en robust dam som just 
har hjälpt till att lasta av morgonens 
fångst. – Il est frais mon poisson, il 
est frais – färsk fisk, färsk fisk. Alla fis-
kar ligger uppradade och vissa av dem 
sprattlar fortfarande. De har prydliga 
skyltar framför varje låda. Enligt nya 
EU-regler ska det vid försäljning av fisk 
och skaldjur finnas information om var- 
ifrån produkten kommer, ursprungs-
land och fångstzon. Även fiskens latin-

ska namn måste uppges. Det kan bli 
böter på mellan 400 - 1 500 euro om 
översättningen inte finns med. 

Välj rätt fisk
Fiskförsäljarna är artiga och de hjälper 
mer än gärna vilsna konsumenter med 
råd. För att man ska kunna se hur färsk 
fisken är bör den vara hel; filéer, bitar 
och kotletter är svårare att bedöma. 
Hur känner man igen en fisk som är 
nyfångad? Ögonen ska vara klara, fuk-
tiga och buktande. Undvik fiskar med 
matta, torra, skynkliga eller insjunkna 
ögon. Gälarna ska vara rena och klart 
röda, utan spår av slem. Kroppen ska 
vara fast, spänstig och jämn, inte slapp 
och hängig eller knölig. Skinnet ska vara 
glansigt och fuktigt. Och det kanske vik-
tigaste av allt, den ska ha en fräsch doft 
av hav.

God mat i sardinburken
Om man är sugen på sardiner, och inte 
har möjlighet att tillaga dem själv, kan 
man testa restaurangen La boîte à sar-
dine – sardinburken. Den ligger en bit 
upp från hamnen, vid boulevard de 
la Libération. Väggarna är dekorera-
de med sardinburkar och stället är en 
kombinerad fiskaffär och restaurang. 
Rivieranytts utsände reporter testade 
pinfärska friterade sardiner, fiskar som 
fastnat i nätet samma morgon. Ett annat 
tips är att pröva oursins – sjöborrar. De 
får fiskas mellan 1 november - 15 april. 
Smaken är söt och fyllig, en krämig och 
smörig textur, med en aning sälta från 
havet. 

Fattigsoppa för finsmakare
Att laga den berömda fisksoppan från 
Marseille, la bouillabaisse, är en konst 
om man ska följa det äkta receptet. 
För matlagningsentusiaster arrang-
erar stadens turistbyrå, tillsammans 

Har det hänt något med er lägenhet/villa under er frånvaro?
Kanske ett elavbrott med ruttna varor i frysen.

Eller en vattenläcka med förstörda möbler och mattor.
Obesvarade kravbrev från myndigheter.

Listan kan göras lång, men inte desto mindre beklämmande.

Det är skönt att ha någon på plats 
som kan ta hand om problemen.
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med restaurangen le Miramar,  bou-
illabaisse-kurser den tredje torsdagen 
varje månad. Den enkla soppan, som 
fiskarna lagade på trasiga fiskar och 
rester som inte gick att sälja, har gjort 
en rejäl klassresa. I dag kostar en por-
tion cirka 60 euro men välj restaurang 
noggrannt. Varning för turistfällor som 
ligger nere vid hamnen där det ibland 
fuskas med receptet. Pröva i stället två 
nya och fräscha varianter på den klas-
siska rätten. En bouillabaisse-milks-
hake med ett sugrör i form av en tunn 
parmesanrulle eller en fiskburgare med 
ett högt glas fisksoppa och panisse-fri-
tes – kikärts-frites. Två nya delikatesser 
att pröva i Frankrikes näst största stad. 
En stad att lätt bli förälskad i. Speciellt 
när man går omkring och strosar i den 
gamla hamnen. 


