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Nu är högsäsongen på Kungskvarnen i 
full gång. Bröllopen, festerna och mid-
dagsgästerna avlöser varandra i den 
speciella och vackra gamla kvarnen i 
anrika Borgsvik.

– Miljön i Borgvik är så speciell med de gam-
la husen och cinterstenen som byggmaterial. 
Älven går på båda sidor om Kungskvarnen 
så vi blir nästan som en ö. Vid speciella till-
fällen, som bröllop, kan maken få tillstånd 
av elbolaget att öppna dammluckorna, säger 
Mona Johannessen, tillsammans med maken 
Bo-Roger ägare av restaurang och konferens-
anläggningen Kungskvarnen i Borgvik. 

Rik historik i miljön
Mona Johannessen talar varmt och kunnigt 
om sitt Borgvik. Kvarnen, som restaurangen 
är inrymd i, har funnits på platsen sedan 1800-
talet, men innan dess har det legat kvarnar här 
ända sedan medeltiden. Den nuvarande var i 
verksamhet fram till 1953, då kommunen tog 
över och byggde om till en gemensamhetslo-
kal med scen, bibliotek och biograf. 

– Här har också funnits restaurang sedan 
50-talet men vi tog över 2004. Nu har vi res-
taurangen men också konferens- och hotell-
verksamhet med 27 rum och 57 bäddar, säger 
Mona Johannessen. 

Boende, konferens och god mat
Konferenser anordnas på begäran i moderna 
och ljusa lokaler. Vill man ha aktiviteter går 
det också att ordna. Bor gör man i det mo-
derna annexet eller i Futten, från 1800-talet. 
Äter gör man med fördel i restaurangen.

Särskilt under sommaren har Kungskvar-
nen många restauranggäster som kommer 
för den vällagade matens skull. Vitsorden är 
många och omvittnat goda.

– Vi försöker laga genuin mat med bra rå-
varor. Hit ska man kunna komma och äta i en 
lugn miljö, stressa ner vid uteserveringen vid 
vattnet och titta på svalorna som pilar ut och 
in ur sina bon, säger Mona Johannessen.

Högsäsong  i köket
Särskilt många gäster är det på midsommar-
afton då hela Borgvik sjuder av folk. Då kan 
man köpa öl på Kungskvarnen, äta sillbuffé 
och lax eller köpa varmt från utegrillen som 
de drar igång.  
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Avstressat på Kungskvarnen i anrik miljö

är det fullt av tillresta från när och fjärran. 
Likaså under julen då restaurangen har sin 
verkliga högsäsong. Då kommer många för 
att avnjuta ett lika berömt som genuint och 
vällagat julbord:

– Det ska vara hemlagat. Vi gör allt själva, 
från sillinläggningar till julgodiset, säger 
Mona Johannessen. 

Idéer för framtiden
Mona har sina tankar och idéer om hur hon 
vill vidareutveckla Kungskvarnen. I restau-
rangen vill hon så småningom hitta värm-

ländska specialiteter att laga till och servera. 
För konferensverksamheten smider hon också 
planer så sakteliga.

– Jag vill gärna få igång temahelger med 
någon form av hantverk eller yoga. Som ett 
internat med god mat, vila och undervisning. 
Vi behöver sånt i dagens stressade samhälle. 
Jag tror det är lättare att boka och komma bort 
en hel helg än att vika en eller flera kvällar 
flera väckor framöver. 

Mona och Bo-Roger Johannessen serverar inte bara god mat 
på Kungskvarnen i Borgvik utan bjuder också på vackra och 
avkopplande omgivningar.


