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Nystiftet madvirksomhed skal drive ny grøn kulturdestination: ”Tiden 
efter Corona kalder på oprustning på mad- og kulturfronten” 

Tidligere Meyers-direktør og -talenter overtager ledelsen af BaneGaarden i København  

Mens alle Danmarks restauranter og kulturtilbud er lukket ned, og de fleste kontorer ligger øde 
hen, melder en ny madvirksomhed sig på banen: ”Vi tror på, at danskerne bogstavelig talt er sultne 
efter oplevelser, fællesskab og god mad, når vi må åbne igen, både i byen og på arbejdspladsen. 
Og det er den tid, vi forbereder os på i Table ved at bygge en ny virksomhed - Coronaens eftertid, 
hvor vi skal opleve og leve igen”, siger direktør Carl Johan Paulsen. 

Teamet bag Table overtager nu ledelsen af mad- og kulturprojektet BaneGaarden i København, 
stiftet af Søren Ejlersen og Thomas Harttung, kendt fra den økologiske måltidsleverandør 
Aarstiderne, samt ægteparret Janne Axelsen og Thomas Nordahl, der har mange års erfaring med 
bæredygtigt byggeri og restaurering. 

”På vegne af partnerne i BaneGaarden vil jeg gerne give udtryk for, at vi er rigtig, rigtig glade for, at 
det henover januar måned lykkedes at overtale Table-holdet til ikke bare at flytte sammen med os 
– men også til at overtage ansvaret for den daglige drift af BaneGaardens mange aktiviteter”, 
udtaler bestyrelsesformand Thomas Harttung. 

Vil skrive madbranchens næste kapitel 

Carl Johan Paulsen og Ida Marie Banke kender hinanden fra Meyers, hvor Carl Johan Paulsen har 
været direktør for Meyers Køkken bl.a. med ansvar for Meyers’ succesfulde frokostordning og 
venue-forretning. Carl Johan Paulsen blev i 2020 kåret som årets leder af DJØF og stoppede med 
udgangen af året i Meyers efter ti år. 

Ida Marie Banke har baggrund som forretningsudviklingschef og madiværksætter, og sammen har 
de to tidligere Meyers-kollegaer teamet op med topkokken Karlos Ponte med baggrund fra 
internationale stjernerestauranter. 

“Det er med glæde og spænding, vi imødeser et foranderligt forår - vi har sat alt ind på at bygge en 
virksomhed, der frem for alt skaber begejstring, og vi tror på, at nu er det helt rigtige tidspunkt for 
vores satsning - i et godt partnerskab med stifterne af BaneGaarden.”, fortæller Carl Johan 
Paulsen. 

Samtidig lancerer holdet bag også en ny, bæredygtig frokostordning under navnet noon. 
Menuerne er udviklet af stjernekokke fra hele verden, og maden skal laves i og leveres fra én af 
BaneGaardens ni trælader, hvor der etableres nyt produktionskøkken.   
 
Om BaneGaarden 

• Ni gamle trælader på DSBs baneterræn mellem Vesterbro og Sydhavnen har ligget stille 
hen i mange år 

• Fire partnere har i et tæt samarbejde med DSB og Realdania igangsat restaurering af 
træbygningerne med fokus på økologi, bygningsbevaring og bæredygtighed  

• BaneGaardens trælader rummer flere tusind m2 i flere etager, og dertil kommer en 
markedsplads med scene og et træbevokset vildnis - grunden er totalt 15.000 m2 
(svarende til 2½ fodboldbaner) 
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• Så snart Corona-situationen tillader det, åbner BaneGaarden med restauranter, bageri, 
madboder, gårdbutik, kulturprogram, workshops, debatter og meget mere - alt sammen 
med udgangspunkt i en vision om at inspirere og bidrage til grøn omstilling 

 
Om Table og noon 

• Table er stiftet af Carl Johan Paulsen, Ida Marie Banke og Karlos Ponte i februar 2021  
• Den nystiftede virksomhed skal drive alle BaneGaardens aktiviteter og forretning  
• Table åbner desuden en frokostcatering-forretning under navnet noon med menuer 

udviklet af stjernekokke fra hele verden og med produktionskøkken på BaneGaarden 


