
BENAHAVIS - RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH.  
 
För att travestera på Ike och Tina Turners hit som första gången gavs ut 1966. Den blev 

ingen storsäljare i USA trots att låten anses vara producenten Phil Spectors bästa låt. I 

England slog den däremot och blev trea. Låten gavs ut på nytt 1969 och har sedan dess 

varit Tina Turners signaturlåt. Vad har nu detta med Benahavis att göra? Jag skall 

beskriva två promenader runt byn med just dessa karaktärer. 
 

Låt oss börja med den himmelska 

färden. Vi tog bilen och svängde 

vänster upp för backen just i 

början av huvudgatan och körde 

förbi polisstationen, vidare upp till 

rondellen, tag till höger och kör så 

långt det går på den asfalterade 

vägen. Redan från start blir man 

hänförd över utsikten ner mot 

Marbella och hela vägen ner mot 

fyren i Faro. Vägen upp mot 

Castillo Monte Mayor går på 

skogsvägar eller kanske skall man säga jeepvägar. Det går brant uppför. Bra gåskor är 

måste. Kanske också god golfkondition, om 

man kan säga så.  

Halvvägs upp möts man av ett par grindar 

som hör till ett ensamt hus på toppen av ett 

berg. Vidunderlig utsikt åt alla håll. Här kan 

man stå och ta igen sig och bara njuta. Vår 

väg går skarpt till vänster och fortsätter uppåt. 

Vi går och småpratar och ser ner i dalarna. Till 

höger ligger den stängda Monte Mayor 

golfbanan. Efter ytterligare några hundra 

meter finns en vändplan. Vi tar en paus under 

ett stort träd. Hit kan alla gå bekvämt även om 

det känns i benen. 
 



Här börjar en stig upp till borgen. Stigen 

går brant uppför och är smal. Det stupar 
ganska brant och stigen har grus och sten 
som underlag. Man behöver inte vara rädd 

men ta det lite försiktigt. Det blir lite 

klättrande upp på stenar men snart är vi 
uppe vid borgruinen. Den var lite mindre 
än jag förväntat mig. Men med tanke på 

utsikten förstår man den mooriske 

sultanen Havis när han runt år tusen 

byggde borgen här uppe på 576 meters 

höjd. Härifrån ser man angripande skepp 

allt från Gilbraltar till fyren Faro. Pirater var 

ganska vanligt på den tiden. Så var också 

stråtrövare. Därför lät Havis bygga flera 

försvarsanläggningar i trakten till exempel i 

Benahavis, Dadin, Los Arqueros. För att 

markera högsta punkten har man i modern tid satt upp en lite pelare på toppen av ruinen. 

Det är ganska svårt att få en uppfattning om hur borgen sett ut, även om man kan 

identifiera var tornen stått. På återvägen nedför ser man tre golfbanor, Marbella Club, 

Padierna Golf Club och nämnda Monte Mayor. De ligger lite avskilt, en bit bort från 

kustens hektiska golfliv. Stigen blir lite svårare att gå nedför med sitt lösa grus men efter 

några hundra meter är man tillbaks på vägen och kan njuta av nedförsbacken hela vägen 

ner till byn. Totalt har vår promenad tagit en och en halv timme. 
 
I området kring Benahavis finns flera spår av moorerna i form av vakttorn. Torre Esteril i 

Los Arqueros, Torre Tramones, Romera, Campanillas, Benamarin är några av de 

historiska byggnader som går att utforska. 

 
Så var det det där med River Deep. I andra 

änden av Benahavis ligger vattendammen 

vilken får sitt vatten från Guadalmina 

floden, som senare går ända ner till 

Medelhavet. Det är bara är fortsätta förbi 

Restaurante El Castillo rakt fram.  



Vid  dammen finns gott om parkeringsplatser. Ta vägen över bron. Huset på vänster sida 

brukar ha ett par åsnor betandes på sina ängar. Ni passerar det gulliga huset som ligger 

på strandkanten och som ägs av Vattenverket. Ni är så framme vid dammen och man går 

tvärs över till andra sidan. Sedan är det bara att följa strandkanten tillbaka till parkeringen. 

Promenaden runt dammen tar bara tjugo minuter, men det finns en liten avstickare som är 

väl värd att ta. 

 
 

 Vid det västra dammfästet går det en 

gångväg ner till byn längs kanten på 

floden. Ta den! Gå ungefär tre hundra 

meter. Där finns två bänkar i solen. Perfekt 

för en kopp kaffe. Vänd tillbaka, det är 

inget att se resten av vägen. Du kommer 

strax ner till baksidan av sporthallen. När 

du är tillbaka till vattendammen fortsätt 

runt. En lagom runda på ungefär en knapp 
timme.  
 
Det är ett populärt område för kringboende 
spanjorer att vandra i. 


	Benahavis - river deep, mountain high.

