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Onsdag den 2. marts mødte 150 af byggebranchens 
engagerede aktører op til en hel dag i netværkets tegn. 

Byens Netværks årskonference foldede sig ud i et af 
Københavns mest aktuelle byrum lige nu: PapirØen, 
hvis rå og kolde haller nød godt af varmen fra de mange 
deltagere – og, ikke mindst, stedets uundværlige 
tæpper og varmekanoner.

Byens Netværksdag markerede afslutningen på to års 
tema med mangfoldighed. Byens mangfoldighed og 
netværkets mangfoldighed. Hele dagen var dedikeret til 
netværket - og til at netværke. 

Tak til alle de netværkslystne deltagere for en energi-
fyldt, inspirerende og frem for alt virkelig hyggelig dag! 



Københavns inderhavn viste sig fra sin rå og mest regnvåde side, da Byens 
Netværk indtog Copenhagen Street Food på PapirØen, der før var hjemsted for 
pressens fællesindkøb af papir til de danske aviser og ugeblade. 



Indenfor følte vi os hurtigt hjemme i det mangfoldige og 
farvestrålende univers. Med den uortodokse indretning, de livlige 
gadekøkkener og det anarkistisk knopskudte iværksætteri satte 
stedets rammer en fed streg under hele idéen om netværk, 
relationer og samarbejde. 



Vi startede morgenen med en lækker morgenbuffet, hvor 
en del tog plads i nærheden af den varme pejs. 



Henriette Sofie Larsen og Henriette Cajar 
bød velkommen fra ”Orange Scene”. 



Dagens morgensang blev leveret af guitarist Thomas Ulrik 
Larsen. Måske kunne ‘Det er i dag et vejr’ mane regnen væk? 



Iværksætter Dan Husted fortalte om idéen bag Copenhagen 
Street Food og løftede sløret for sit kommende projekt.



Torben Klitgaard, direktør for 
Realdanias nye innovations- og 
væksthub fortalte, hvordan netværket 
og det at netværke er en stadig 
vigtigere kompetence at mestre i 
byggebranchens fremtid. 



Konferencier Christian Stadil førte os let gennem 
dagens aktiviteter og program. Som forfatter og 
selvstændig netværkskonsulent leverede han desuden 
sit eget blik på netværkets potentiale og DNA. 

Han sammenlignede bl.a. det at netværke med det 
usynlige undergrundsnet af forbindelser, som findes i 
de fleste storbyer. Disse usynlige forbindelser er limen i 
byens mangfoldige rum. På samme måde kan vores 
usynlige forbindelser skabe et stærkere netværk på 
tværs af fag og felt. 



Der var plads til både fart og fordybelse 
under vores speed meetings, som foregik 
to og to i forskellige områder af hallen.



I frokostpausen fyldte vi maverne med mad fra tre af Copenhagen 
Street Food’s madboder – italiensk platte fra La Fattoria, egg
wraps fra Brass og shawarma og falafel fra Streets. 



I løbet af hele netværksdagen var to vægge samlingspunkt – nemlig 
Selfievæggen, leveret af Junckers med byens tårne i silhuet af 
Christina Bennetzen, og Ønskevæggen, der fungerede som et ekstra 
netværkselement. Her blev taget og givet visitkort. Deltagere som 
ellers ikke havde udvekslet ideer, fandt hinanden her. 



Et stærkt panel bestående af Tina Saaby, Hanne Moe, 
Frederik Spanning, Christian Molt Wengel og Henriette 
Cajar diskuterede dilemmaer i byggebranchen. 

Debatten blev kyndigt ledt af Mads Steffensen, som 
har mange års erfaring med konflikthåndtering på 
radioprogrammet Mads og Monopolet. 



Spændende, kontroversielle og sjove dilemmaer blev diskuteret i panelet. 





Scener fra 
Byens mini-saloner, 
med inspirerende 
talere og indlæg.



Netværksdagens emotionelle højdepunkt var fejringen af 
byens mangfoldighed med en hyldest til HUS FORBI. 
Der gik et sug gennem salen da repræsentant for HUS 
FORBI, John Hansen, modtog netværkets stående bifald.



Henriettes tale til HUS FORBI:

”Som afslutning på vores tema om 
Mangfoldighed vil vi gerne hylde et andet 
netværk. Et netværk, som de fleste af os ser på 
vores vej hver eneste dag på vej til eller fra 
arbejde. 

Det er et netværk, som har en stærk forankring 
i byen – bundet sammen af individuelle 
skæbner med et fælles åg og en fælles 
overlevelseskraft. 

Fra deres anderledes, personlige og lidt skæve 
perspektiv har de en indgang til byens 
mangfoldighed og grænseflader, som vi andre 
kun kan låne os til. Og de deler den gerne med 
os – lavmælt og ikke-anmassende deler de 
deres historier, deres oplevelser og blik på byen 
med hvem, der vil høre om det. 



Det netværk, jeg taler om, står på gaden lige så 
stille og tilbyder deres blad for en 20’er. Et blad, 
som jeg selv køber en gang imellem og læser i 
om byens mangfoldighed.

I deres formålsparagraf står der:

Vi skal være med til at skabe debat og dialog 
om og med hjemløse og socialt udstødte, som 
typisk ikke kommer til orde i medierne. Bladet 
er med andre ord de hjemløses talerør og skal 
sætte holdninger, behov og ønsker på 
dagsordenen over for politikere, myndigheder 
og resten af danskerne i al almindelighed.



At give de hjemløse sælgere mulighed for at 
tjene deres egne penge og have noget at stå 
op til. For mange er det at sælge bladet et 
værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, 
fordi de her tjener penge på ‘lovlig’ vis ved at 
sælge et produkt – avisen – som de kan stå 
inde for.

Sidste år fyldte Byens Netværk 20 år. HUS 
FORBI fylder 20 år i år. Vi vil i Byens Netværk 
gerne ønske HUS FORBI tillykke med 
fødselsdagen.

Tag godt i mod John Hansen”



Dagen sluttede med åben bar – tak for en fantastisk netværksdag!


