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Byens Netværk har til huse på fjerde sal i den bygning, hvor der står Dansk Arkitektur Center på hoveddøren, men 
foreningens drivkræfter har lagt besked om, at de tager imod i cafeen på anden. Her er hvide vægge og gamle 
plankegulve, som er gravet fri til deres anden ungdom.  
Klokken er ti, og cafeen er mennesketom, bortset fra den forklædeuniformerede servitrice, der uden skriveblok 
tager imod vores eksotiske kaffe-bestillinger. Vi anbringer os omkring et tomandsbord i én af bygningens få 
arkitektoniske friheder: et gavlmonteret halvt drivhus højt over Københavns Havn.  
Henriette Sofie Larsen er sekretariatsleder, mens Erik Jæger, der til daglig er divisionsdirektør i MTHøjgaard, står i 
spidsen for bestyrelsen på sjette år. Han headhuntede hende, og nu driver de hinanden. Sammen bliver de 
brændstoffet, der brænder for Byens Netværk.  
 
Bryst til håndtrykBryst til håndtrykBryst til håndtrykBryst til håndtryk    
Det er svært at forestille sig, at virksomheder lige fra de største koncerner til nystartede 
enkeltmandsvirksomheder, som til daglig slås om de samme kunder og de samme opgaver med agendaer og 
manuskripter knuget tæt ind til brystet, kan mødes og udveksle ideer og erfaringer. Men det er selve 
forudsætningen for Byens Netværk.  
– Jeg sidder til hverdag med folk fra andre virksomheder og organisationer, som vi har store skærmydsler med; 
hvor vi somme tider går derfra med hver sin jurist som repræsentant for virksomheden; men her finder vi en måde 
at være sammen på, siger Erik Jæger.  
– Når der f.eks. kommer konsulenter ud til vore seminarer, kan de slet ikke forstå, hvordan så forskellige 
mennesker kan finde sammen og have fælles interesser. Men byen er interessen, udgangspunktet, og det er totalt 
legalt at bruge det som marketing for sin egen virksomhed. Og det er jo også enormt hyggeligt at komme her, 
tilføjer han.  
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Foreningen blev grundlagt som en tanke blandt en gruppe arkitekter og ingeniører i 1995, da København var 
præget af byfornyelse  
– De gik sammen om at formulere, at det skal gøres ordentligt og flot. De ville lave et videncenter, et samlingssted 
på tværs af virksomheder og fag. Det blev ikke til noget, men det levede sit stille liv med møder og konferencer, 
fortæller Erik Jæger.  
Men det stille liv levede slet ikke op til de ambitioner, der begyndte at akkumulere i bestyrelsen.  
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– Så i 2004 satte vi lidt mere turbo på det. Den gang havde vi 65 virksomheder som medlemmer. I dag er vi 180.  
Byens Netværk drives som nonprofitorganisation med det ene formål at fremme videnudveksling mellem 
Københavns virksomheder. Det gør de med konferencer, seminarer og et par årlige studieture. Til januar går turen 
til Dubai.  
– Skriv lige, at der stadig er ledige pladser på turen, indskyder Henriette Larsen, der griber enhver chance til at 
fremme sagen.  
Og det er den energi, der fik Erik Jæger til at tage fat i hende.  
– For mig er det fantastisk at se, hvordan Henriette og Byens Netværk er blomstret op. Vi mødtes på en studietur 
til Lyon, og hun udstrålede en dynamik, der fik mig til at tillade mig at henvende mig til hende, husker Erik Jæger, 
der nær havde vendt den gode idé ryggen.  
– Hvis jeg ikke havde fundet Henriette, havde Byens Netværk ikke eksisteret i dag. Vi var så tæt på at lukke ned.  
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Det endte med, at Dansk Arkitektur Center på Christianshavn sagde ja til at huse Byens Netværk , og herfra styrer 
blæksprutten Henriette netværket og holder sammen på tråde, studieture, seminarer og konferencer.  
– Det er måske ikke som en familie. Så er det i hvert fald en stor familie, hvor man ikke kender alle fætre og 
kusiner, men det er derhenad, siger Henriette Sofie Larsen, der sidste år forlod sit job hos COWI for at hellige sig 
Byens Netværk på fuld tid. Hun er den levende lim mellem medlemmerne og foreningens eneste fuldtidsansatte.  


