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Bornholmsk food truck på besök i Sverige 
 
På fredag den 23 oktober har den Bornholmska superkocken Jan Gildam premiär 
på Stortorget i Ystad för sin nya food truck, som han kör land och ö-rike runt 
tillsammans med danska rederiet Færgen. 
 
Vårt grannland Danmark är ett ö-rike värt att besöka, smaka på och uppleva på danskars vis. 
Nu tar Færgen, med hjälp av den Bornholmska kocken Jan Gildam och hans food truck 
”Bornholm på hjul”, Bornholm och det danska ö-rikets matkultur till Sverige på besök. Med 
start på Stortorget i Ystad på fredag den 23 och lördag den 24 oktober ger sig Jan Gildam ut 
på en matkultur-resa i både Sverige och Danmark. Från sin rullande restaurang lagar han 
klassiska danska rätter med råvaror från Bornholm. Bland ingredienserna finns bland annat 
Christiansøpigens sill, salami från Håndværksslagteren och ost från Bornholms mejeri, som alla 
finns att köpa ombord på Færgens Bornholmsfärja.  
 
”Att ta sig runt i ö-riket Danmark med bil och färja är det absolut smidigaste sättet och det ska 
bli spännande att följa Jan Gildams resa. Vi hoppas kunna få fler svenskar att få upp ögonen 
för Bornholm, genom att ta en liten del av ön till dem. Resten ligger sedan bara en kort färjetur 
bort, och i vår Ombord Bordershop Bornholm går det att handla Bornholmska delikatesser” 
säger Lindy Kjøller, sälj- och marketingchef på Færgen.  
 
Den medföljande kocken Jan Gildam är en känd Bornholmsk restaurangprofil som under årens 
lopp har arbetat som kock på flera av öns gastronomiska hot spots. Nu sadlar han om och tar 
med sig sitt rullande kök ut på vägarna i Sverige och Danmark för att erbjuda Bornholms 
delikatesser till så många som möjligt.   
 
”Det känns otroligt kul att få sprida det Bornholmska köket till personer utanför ön, i både 
Sverige och Danmark, och förhoppningsvis lockar det fler att besöka vår solskens-ö för att 
utforska det rika matutbudet” säger Jan Gildam.  
 
Till Bornholm går det snabbt och enkelt att ta sig från Ystad, där Bornholmsfärjan till Rønne 
går dagligen. Resan tar bara 1 timme och 20 minuter och ombord finns Færgens flytande 
bordershop som är fylld med flera av de Bornholmska delikatesser Jan Gildam bjuder på i sin 
food truck, tillsammans med godis, kosmetika, souvenirer, alkohol och andra produkter till 
reducerade priser i jämförelse med i butik i Sverige.  
 
 
”Bornholm på hjul” är på Stortorget i Ystad fredag den 23 oktober kl. 14 – 18 och lördag den 
24 oktober kl. 10 – 16.  
 
Bildtext: Jan Gildam framför sin rullande restaurang ”Bornholm på hjul”. Foto: Færgen 
 
För mer information kontakta Færgens sälj- och marketingchef Lindy Kjøller på tel: +4520 
33 50 44 eller likj@faergen.dk. 
 
För pressbilder, presstexter eller andra frågor kontakta Matilda Hellman på EHRENBERG 
Kommunikation på +4670 771 34 33 eller mh@ehrenberg-kommunikation.com. 


