
FRA ANLÆGSGARTNER TIL LANDSKABSARKITEKT OG PARTNER

Jeg har altid sagt, at jeg skulle være arkitekt og det er jo ikke 
alle, som er så heldige at vide nogenlunde, hvad de gerne vil 
være, når de bliver store. Men jeg ville også gerne prøve at 
komme ud på arbejdsmarkedet, så da jeg tog et sabbatår efter 
gymnasiet, faldt valget naturligt på en anlægsgartnervirksom-
hed, hvor jeg kunne prøve kræfter med den grønne branche, 
som altid har interesseret mig. 

Det gik så godt, at jeg allerede efter et år var overbevist om, at 
karrierevejen ville tage en lidt anden retning end først antaget 
– nemlig som anlægsgartner og måske en dag arkitekt.

Min store inspiration fandt jeg i fagligheden, de tekniske løsninger 
og kreativiteten, hvor man som anlægsgartner skal kunne mestre 
det hele. Jeg blev derfor i anlægsbranchen og blev færdig som 
anlægsgartner i 1999.

Jeg havde dog lyst til mere og valgte at tage det næste skridt 
som anlægstekniker på JU Århus. Her fandt jeg inspirationen 
og motivationen i at fordybe mig i faget for en stund og midt-

vejs i forløbet kom tanken om at tage skridtet videre til landskabs-
arkitekt og ad denne vej fuldføre min drøm fra barndommen.

På studiet brugte jeg min faglige viden fra tidligere og skiftede 
mellem mine faglige kasketter og fandt også her inspirationen 
til at kombinere proces og tværfaglighed. Hovedingredienserne 
i det, som vi i dag kalder for LABLAND, en tværfaglig og 
eksperimenterende tegnestue i hjertet af Aarhus, hvor jeg har 
min daglige gang og er partner.

Hverdagen som arkitekt er meget forskellig, ikke to dage er ens. 
Det giver en faglig motivation og udfordring som jeg varmt kan 
anbefale til andre.

Søren Kristensen, 45 år – anlægsgartner og landskabsarkitekt

Det grønne partnerskab arbejder for at tiltrække flere unge til de grønne uddannelser 
og er bredt forankret på tværs af den grønne branche. 

Partnerskabet består af Danske Anlægsgartnere, 3F (den grønne gruppe), Danske 
Landskabsarkitekter, Byggeriets Uddannelser, store og små anlægsgartnerfirmaer 
fordelt over hele landet, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen), Jordbrugets Uddan-
nelsescenter, Kold College, ZBC, Erhvervsakademi Aarhus, Københavns Universitet 
samt Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde.

DET GRØNNE PARTNERSKAB FRA EUD TIL PH.D.
Vælger du en uddannelse indenfor den grønne branche, vælger du samtidig en karrierevej 
med mange muligheder. Fælles for dem alle er, at du her vil kunne få en central rolle i de 
kommende årtiers arbejde med at skabe bæredygtige byer og grønne byrum; byrum, der 
kan håndtere klimaforandringerne og grønne tiltag, der understøtter FNs 17 verdensmål. 
En karrierevej i den grønne branche kan derfor både foregå på de bonede gulve, med 
himlen over dig som loft eller med jord under neglene – valget er dit!

Vi kalder det fra EUD til Ph.d.


