
 

Jens Skjøt-Arkils tale ved uddelingen af Arkils Hæderspris  
DM i Skills – 5. april  

Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til denne første uddeling af Arkils hæderspris. 

Mit navn er Jens Skjøt-Arkil. Jeg er direktør i entreprenørfirmaet Arkil og sidder samtidig i bestyrelsen i Ellen og 
Ove Arkils Fond, som har indstiftet hædersprisen.  

Prisen er etableret i forlængelse af anbefalingerne fra Dansk Byggeris Kvinderåd. Kvinderådet arbejdede i 2018 
med udfordringen at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægssektoren, som resulterede i otte konkrete 
anbefalinger, der blev lanceret i januar i år.  

Vi ønsker med prisen at skabe øget opmærksomhed om anbefalingerne, som vi ser som et vigtigt værktøj i 
rejsen mod at få flere kvinder ind i vores branche. Håbet er, at det på sigt vil gøre det muligt at øge andelen af 
kvinder ikke bare i gravemaskinen og skurvognen, men også i andre dele af organisationen.  

På den måde kan vi over tid sikre en større andel af kvinder i ledende stillinger og i specialistfunktioner, hvilket 
utvivlsomt vil være en styrke for den fortsatte udvikling af branchen. Det vil blandt andet øge dynamikken i 
ledelseslagene, og kvinderne vil med relevant brancheerfaring kunne bestride stillingerne med dygtighed og 
stolthed og uden risiko for at blive skudt i skoene, at de får muligheden på grund af deres køn og ikke på grund 
af deres kompetencer. 

Den udvikling ser vi frem til at følge og understøtte så godt som muligt, for jeg er overbevist om, at det hverken 
er kvoter eller andre skrivebordsøvelser, der kan sikre, at vi som branche får gavn af den talentmasse, 
kvinderne repræsenterer. Vi skal selv tage fat om udfordringen og sørge for at skabe en kultur, hvor det er 
kompetencerne og ikke et forældet og skævt syn på køn, der afgør, hvem der styrer hverken gravemaskinen 
eller regnemaskinen. Det er den ambition, der ligger bag Arkils Hæderspris.  

Hædersprisen består af to priser, der har til formål at hædre personer, som gør en særlig indsats for at 
tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen.  

Den ene pris uddeles til en elev på en af Byggeriets Uddannelser. Her opfordres alle byggeriets erhvervsskoler 
til at indstille en elev, der enten har gjort en særlig indsats for kvinder i branchen eller er et forbillede som 
håndværker. Elevprisen uddeles hvert år i april i forbindelse med DM i Skills, og det er den, der uddeles i dag. 

Den anden pris uddeles i efteråret til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for 
deres indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Alle, både private og organisationer, 
kan indstille kandidater til prisen. 

Med begge priser følger, ud over hæderen, 25.000 kroner. 

Priskomiteen består af Nina Groes, Christine Antorini, Helle Johannessen og Christina Hvid. De har alle et stærkt 
engagement omkring en sag som denne, og jeg vil gerne sige dem en stor tak for, at de har påtaget sig det 
vigtige og frivillige hverv at udvælge den værdige vinder.  

Jeg vil runde af med at også at sige en stor tak til Skills Danmark for, at vi har fået mulighed for at bruge DM i 
Skills som platform for uddeling af prisen, og jeg vil nu give ordet videre til Søren Heisel, som er næstformand i 
netop Skills Danmark. 


