
I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR 
Först linksgolf i frisk vind, sedan en ridtur 
på stranden. Livet är sällan godare än på 

Mazagan i Marocko.
T E X T  T O M M Y  J E P P S S O N 
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errance mohamed  reser sig ur 
fåtöljen  i klubbhusets bar och visar 
hur han svingar för att kunna slå 
bollen  någorlunda långt och rakt:  
Uppvridning. Impact. Och sedan 
kommer  han till själva grejen: 
Positionen  i avslutningen. 

Han har kvar tyngden på höger fot. 
Han tittar på mig.

”Det fungerar jättebra”, säger han. 
Vi har suttit och pratat i bortåt två 

timmar. Men i takt med antalet kaffe
koppar som konsumeras övergår den 
formella intervjun till ett mer person
ligt samtal. Ett typiskt klubbhussnack.  

medan tiden driver i väg. Jag berättade om mitt knä, 
som kommer att hålla mig ur spel denna sommar. 
Terrance berättade om den där nerven som hamnat 
i kläm mellan två diskar.

”Det är samma skada som Tiger lider av. Och 
Fred Couples.”

Vi tar en kopp espresso till. Terrance gillar att 
prata och berätta. Och han har en del att berätta 
om.  Efter en stund kommer vi på att vi spelat i 
samma tävling på Turnberry för femsex år sedan.  
Det är en liten värld, trots allt. Det var i Troons år
liga mästerskap. Det spelas alltid på Turnberry. Jag 
råkade bara hamna där men Terrance deltog efter
som han är Director of Golf på Mazagan, en resort i 
Marocko, en dryg timme söder om Casablanca. 

Golfbanan på anläggningen drivs av just före
taget Troon vars specialitet är att sköta golfbanor, 
både ekonomiskt och maskinellt. 

När jag frågar hur han hamnade i Marocko rycker 
han bara på axlarna och ler.

”Jag kom körande längs vägen”, säger han, ”men 
istället för att svänga vänster tog jag av åt höger.”

Han ler.
Outgrundliga äro golfbanebyggarens vägar.
Egentligen är han agronom. Han kom till Maza

gan innan resorten öppnade för fem år sedan, innan 
banan var klar ” för att få gräset att växa och sätta 
en skötselstandard”. Jobbet var att skapa en bana 

i Nordafrika som skulle påminna om de snabba, 
vindplågade skotska linksbanorna. Han kommer 
från Kanada men världen har varit hans arbetsplats 
under många år nu. När banan var färdig och Troon 
skulle anställa en golfchef, valde man Terrance med 
25 år i branschen.

Han ser ut som om han fortfarande inte riktigt 
förstått det.

”Varje gång jag talar med huvudkontoret så säger 
jag att jag har hamnat på den vackraste platsen på 
jorden”, säger han.

Vi har flyttat ut på terrassen. Ett par hundra 
meter nedanför oss rullar tunga vågor in mot stran
den. Den är 60 meter bred den här dagen.  Det är 
lågvatten. Det sägs att den här kusten är ett paradis 
för surfare. Sju kilometer sandstrand löper längs 
semesteranläggningen  som verkligen är något 
utöver  det vanliga. 

Från hotellet till banan är det en fem minuters 
promenad. Man går förbi Mazagans spa och tennis
banorna, sedan är man framme.

När vi den första morgonen promenerar runt 
hotellet  inser vi att det inte är så svårt att hitta som 
vi tyckte när vi anlände sent kvällen innan.

Då möttes vi av ett hotell med 500 rum,  vars 
 generösa reception övergår i ett atrium med vid
hängande bar som har en kyrkas takhöjd.

Blicken sveper över ett kasino, flera restauranger, 
barer och kaféer, örat uppfattar ett sorl av franska 
och arabiska konversationer men kanske är det 
näsans intryck som mest kittlar nyfikenheten. 
Dofter av orientaliska kryddor letar sig ut från 
restaurangerna.

Efter en dag med bara flygplansmat följer vi doft
spåret och hamnar på Marketplace – hotellets buffé 
med flera olika avdelningar, indelade efter gastro
nomiska regioner. Jag stannar på den indiska, någon 
faller för Levante, en annan för det italienska...

Det är fantastiskt gott. Det bästa från alla världar.

banan är ett kapitel för sig. När den började 
byggas var det tänkt att den skulle imitera en skotsk 
linksbana, och det kan så klart vara en utmanande 
vision om man befinner sig i norra Afrika. Men Gary 
Player lyckades komma riktigt nära den upplevel
sen. Bortsett från den geografiska placeringen så 
har Mazagan några av de mest typiska och utmär
kande igenkänningsfaktorerna för en ”true links”.

Det blåser – alltid! – och banan är byggd vid havet 
på ren sand. Det finns inte en meter dräneringsrör 
under banan.

”Ibland har jag kommit hit på morgonen när det 
regnat 40 millimeter på natten. Banan ser ut som 
den alltid gör. Greenerna är fortfarande stenhårda. 
Inte en pöl någonstans”, säger Terrance.

Fairways är böljande och breda. Ingen ska behöva 
hamna i ruffen. Gör man ändå det får man stifta 
bekantskap med isörten, en växt som lämnar bollen 
synlig men som inte låter dig komma åt den.

Därvidlag påminner det om ruffen på vissa 
linksbanor.

Det är greenerna som vållar mest huvudbry. De 

T

Terrance Mohammed har 
jobbat på Mazagan sedan 
starten.

I Marketplace 
finns mat från 
olika gastrono-
miska regioner. 

Rummen är spatiösa med Atlantutsikt.

Stranden är både bred och 
lång – här får alla plats.

Färskare blir det inte...
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är väldigt speciella. Hela banan är sådd med Pas
palum, ett gräs som tål saltvatten och som kräver 
blygsam bevattning. Det lagrar vatten, ungefär som 
en kamel. Men gräset bildar också ett tunt lager av 
thatch, som blir stenhårt. Den här thatchen är inte 
riktigt som den vi har på svenska vitgröegreener, 
eller som den på krypvensbanor som Bro Hof.

De blir lätt svampiga om man inte skär och luftar 
regelbundet. Paspalumthatchen är tunn men be
tonghård. Det har en viss påverkan på spelet. 

Bollen stannar inte där den landar. De allra flesta 
inspel jag slår rullar av. För varje varv lär jag mig ta 
mindre klubba.  Det är ändå svårt att få bollen att 
fästa ordentligt, trots greenernas generösa storlek. 
Sista dagen slår jag en järnnia i medvind från 160 
meter. Bollen landar brant, tidigt på en diagonalt 
ställd green, rullar över och – av. 

Varenda wedge jag slår resulterar i samma sak.
Det förvånar mig. Jag brukar ha bra spinn på 

bollen . Det kan förstås bero på bollens konstruk
tion, också.

Greenerna är också i nästan osannolikt bra skick. 
Det finns inte en fläck. Inte ett nedslagsmärke.

”Så som greenerna ser ut idag – så ser de ut 365 
dagar om året. De är perfekta.  Väldigt hårda. Du be
höver skarpa grooves för att få bollen att stanna. De 

ville ha en sann skotsk känsla när de byggde banan. 
Unduleringarna är svåra också”, säger Terrance.

”Jag har haft dem på 13 på stimpen. Men det är 
för snabbt med tanke på hur undulerade det är. När 
greenerna är så snabba så är det ingen som vill spela 
banan. Det blir inte roligt.”

För dagen ligger de på 10.
Grässorten Paspalum var länge sedd över axeln. 

Stora mästerskap spelades inte på banor som var 
sådda med Paspalum. Men det ändrades när ame
rikanska PGA la PGA Championship på Kiawah 
Ocean Course 2011. Banan såddes ursprungligen 
med Bermudagräs men det tålde inte saltvattnet. 
2003 såddes banan om. 

Rory McIlroy vann med åtta slag. 
Han brukade träna på en Paspalumbana och 

beskrev gräset som att det skulle ge bra grepp vilket 
gjorde att man kunde attackera flaggorna. 

På Mazagan fungerar det inte. Det kan förstås 
bero på mig. Min metod blir snarare rulla in bollen 
som på de gamla linksbanor Mazagan vill imitera.

Terrance berättar att banan byggdes på fri 
hand. Gary Player hade ingen ”grading plan” som 
man brukar ha. Han gjorde en bansträckning och 
skissade  på hålen – sedan fick en shaper ta över 
och skapa det böljande landskapet. Mazagan är 

Stranden är sju kilometer 
lång, populär bland surfare.

De avslutande 
hålen på varje 
slinga går 
utmed havet.

Från i stort sett alla hål ser 
man hotellet som en fond.

Sel de Mer är en färgsprakande fisk- och skaldjursrestaurang.

”Som greenerna ser ut idag – så ser de ut 365 dagar 
om året. De är perfekta. Väldigt hårda.”
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SPELA HÄR
GolfPlaisir erbjuder resor till Tobago, 
för prisinformation  kontakta www.
golfplaisir.se

Mount Irvine Bay
Kontakt: www.mtirvine.com
Antal hål: 18 hål, par 72
Greenfee: 18 hål 48 US-dollar, gäster 
på  Magdalena Beach Resort har 15 % 
rabatt, 7 dagar, 264 US-dollar.

Tobago Plantations  
Beach and Golf  Resort
Kontakt : tel (868) 387-0287
Bandesigner: John D Harris
Antal hål: 18 hål, par 72
Greenfee: 18 hål 105 US-dollar, junio-
rer spelar för halva priset, paket finns 
från 2 dagar för 188 US-dollar.

DRESSKOD
Båda banorna har dresskod, herrar bär 
polo tröja med krage, långbyxor eller 
skräddade  skjorts. Damer bär kjol, golf-
skjorts/byxor och blus. 

BO HÄR
Det finns gott om olika boenden på To-
bago, från fyrstjärniga hotell till enkla 
familjeägda guesthouses. 

Apollo har 
bland annat 
Magdalena 
Grand Beach 
Resort i sitt 
hotellutbud, 
hotellet lig-

ger i anslutning till golfbanan, mot 
Atlanten.

Ett annat alternativ är mysiga Coco 
Reef, som vetter mot Karibiska havet, 
liksom Blue Haven Hotel, Tobagos 
äldsta hotell. Ett etablissemang med 
bevarad vintagecharm. Hotellet vet-
ter mot Bacolet Bay, Atlantsidan, där 
locals spelar fotboll varje söndag. 

Pris för samtliga hotell, sju nätter, 
inkl flyg cirka 13 000 kr/per person.

ÄT HÄR
Man äter gott och rejält på Tobago. 
Havet är ett generöst skafferi. Färsk 
fisk och härliga skaldjur är en självklar 

bas. Fiskarna levererar dagligen till res-
taurangerna. Köket är en välsmakande 
blandning av europeiska, indiska och 
afrikanska smaker.

Prisnivå, cirka 70 kr för en enkel lokal 
måltid, och från 125 kr för en varmrätt 
på en bättre krog. 

El Pescador,  www.leos-pescador.
com. Avslappnat ställe med utsikt över 
fiskehamnen i Buccoo Bay, som drivs av 
en matglad venezuelan. Råvarorna är 
lokala, men köket internationellt. 

Blue Crab Restaurant, www.
tobago bluecrab.com. Familjerestau-
rang där man äter traditionellt som en 
tobagonian. Drivs av charmiga familjen 
Sardinha. 

Cafe Havana, www. cafehavana.
org. Modernt inredd stor veranda där 
man äter moderna tolkningar av Toba-
gos råvaror. Vår favorit: grillad tonfisk 
med en härlig salsa.

Kariwak, www.kariwak.com. 
Varför inte checka in ett par timmar 
innan avgång och sedan tillbringa ett 
par timmar på Kariwak, strax intill flyg-
platsen. Man går dit på fem minuter! 
Eko-medvetet café  med öns godaste 
fruktjuicer och hälsosam meny. Ta ett 
dopp i poolen eller i Karibiska havet 
innan resan hem.

TRANSPORT
Från och med vintern 2013/14 erbjuder 
Apollo, www.apollo.se, direktflyg 
Stockholm–Tobago. Flygtiden är ca 11 
timmar.

Från flygplatsen finns såväl buss 
som taxi för transfer. Men den officiella 
taxin är både sällsynt och har fasta 
(rätt höga) taxor. Tobagoborna själva 
tar route taxi, den lokala taxin som 
kostar en spott styver. Den som vill se 
ön och känna sig fri hyr bil.

GÖR EN INSATS
Varför inte göra en insats under 
semestern? Tobago SOS, www.sos-
tobago.org, startades av ett gäng 
unga tobagobor som ville värna om 
öns sköldpaddor. Tretton år senare har 
deras  organisation ökat medveten-
heten om sköldpaddornas värde både 
för naturen.

1  Mount Irvine Bay

2  Tobago Plan-
tations Beach and 
Golf Resort

3  Magdalena Grand 
Beach Resort

4  Coco Reef

5  Blue Haven Hotel

1

5

4 3
2

K
ar ib iska  havet

LAND

G
U

ID
E

RESA
Mazagan finns i flera golfrese-
arrangörers program, bland annat  
golfplaisir.se, limetravel.se och 
golfworldtravel.se.

ATT GÖRA
Du behöver inte vara sysslolös en 
sekund på Mazagan – om du inte vill. 
Om du är för rastlös för att slösa bort 
hela dagarna vid poolen kan du spela 
tennis, träna på gym, rida (Mazagan 
har ett eget stall!), köra beach-buggy 
eller fyrhjuling. Strandpromenaden är 
sju kilometer lång. För nattugglan finns 
ett kasino. Det går för övrigt bra att 
besöka när som helst på dygnet. Det är 
bara stängt en timme på morgonen.
Dessutom finns här flera olika 
barnklubbar, för olika åldrar. 

RESTAURANGER
Det finns många bra restauranger på 
Mazagan, och för alla smaker. Här är 
några av dem. Utöver de som listas 
här finns det också enklare serverings-
ställen och barer. Testa till exempel 
gärna klubbhusets restaurang efter 
golfrundan. Den hamburgaren är fem-
stjärnig! Liksom utsikten från terrassen.

Marketplace 
För familjer och sällskap som inte 
kan enas om val av restaurang – på 
Marketplace finns flera olika bufféer 
med inspiration, smaker och dofter  
från olika delar av Medelhavsområdet 
och Asien. Den indiska och Levante-

varianten blev favoriterna men här 
finns också italienskt, orientaliskt, 
Mellanöstern  och Nordafrika.

Sel de Mer 
Fisk- och skaldjursrestaurang med stor-
slagen Atlantutsikt och fascinerande 
design. I en isdisk kan du välja vilken 
krabba du vill äta – färskare än så blir 
det inte, för de är levande. 
 
Morjana 
Restaurangen är en blandning av tradi-
tion och innovation, av libanesiskt och 
marockanskt – här serveras allt från 
tajines och skaldjur till pastillas, cous-
cous och kebab. 

En magdansös och levande musik 
ger ytterligare en orientalisk touch. Och 
du kommer kanske att bli positivt över-
raskad av de marockanska vinerna. 

Olives
Medelhavsbuffé  i närhet till trädgår-
den och poolen. Lunch eller middag 
kan serveras inne eller ute på terrassen. 
Har både buffé och à la carte. Italien 
och Medelhavet dominerar utbudet 
med antipasti, sallader, pasta, hem-
gjord lasagne och pizza. Avrunda med 
ett urval av traditionella ostar.

Chiringuito
Ligger nere vid stranden för den som 
vill tillbringa dagen på någon av 
strandens sängar. Det är lite Ibiza över 
denna beach-club. Serverar spanska 
tapas, drinkar och grillat men också 

sushi, sashimi. DJ och 
storslagen Atlant utsikt 
ingår i upplevelsen liksom 
en varm bris och ljudet av 
vågor som möter strand.  

RESA SJÄLV
Maroc Airlines flyger två 
gånger i veckan till Casa-
blanca från Stockholm, för 
närvarande på lördagar 
och tisdagar. www.
apollo.se. Flygtiden är 
cirka 5 timmar. Hotellet 
har shuttlesbussar till och 
från anläggningen.
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snarare ett konstnärligt projekt än ett ingenjörsverk. 
Kanske är det därför banan ger ett så naturligt intryck. 
Inspirationen  är hämtad från Skottland.

”Det känns ju inte som att man är i Marocko när man 
spelar banan”, säger Terrance.

Jag tar en bild med mobilen och lägger ut i sociala 
medier. En engelsk journalist, specialiserad på golfbane
design, kommenterar att Mazagan kanske är den bästa 
Gary Playerdesign han har spelat.

Han kan mycket väl ha rätt.
Men Mazagan är inte bara en golfbana. Det är inte ens 

en renodlad golfresort. 
Den är ett semesterparadis för vem det än månde vara.
Det tar en timme att åka hit från Casablanca innan du 

kliver ut i det 500 rum stora hotellets entré. Det är byggt i 
en arkitektur som hämtat inspiration i norra Afrikas för
flutna – portugisiskt och franskt blandas med arabiska 
mönster och färger. 

Närmaste stad är ElJadida –  en hamnstad i regionen 
DoukalaAbda.  Stadens namn är arabiska för ”den nya”. 
På portugisiska kallades den Mazagão och på spanska 
Mazagan. Staden växte runt ett portugisiskt fort som 
anlades 1502, och var  i bruk till 1769. 

Från stranden nedanför hotellet ser man staden 
genom diset.

I resortens mitt ligger en enorm pool.
Om du inte vill ligga där så finns det gott om saker 

att sysselsätta sig med. En morgon går vi ned till stallet. 
Vi väljer ut en litet arabiskt sto som dottern under en 
magisk timme rider på den dimhöljda stranden. Havet 
är inte blankt men stilla. Folk promenerar längs den sju 
kilo meter långa stranden. Lugnet bryts bara av att en 
karavan fyrhjulingar smattrar förbi. Annars är det mest 
långsamt strövande kärlekspar och galopptränande 
jockeys  som gör tillfälliga avtryck i den mjuka sanden.

Här finns kasino och nattklubb, barnklubbar för 
olika åldrar, tennisbanor, spa och gym. Varje dag kan bli 
ett äventyr. Det är sådant man funderar över när man 
släntrar ned till Olives för att äta frukost på morgonen, 
när varje dag är ett oskrivet blad. Men lagom till kaffet 
har vi enats om att vi ska spela golf. Idag igen. Kanske en 
massage  efter rundan.

Därefter ännu ett besök i den indiska buffén på Market
place. Det här kan verkligen vara den bästa av världar. 
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