
 

 

BONSAI I EUROPA 
På udstationering i Kroatien 

 
Jonas Lint er 33 og i lære som 

gartner på Aldershvile 

Planteskole. Som en del af sin 

læretid har han været på 

udstationering i Kroatien i 2 

måneder for at studere bonsai 

med en af de fremmeste 

kunstnere i Europa. Turen blev 

støttet af Kirsten Wiedemanns 

Mindelegat. 

 
      

 



 

De fleste forbinder formentlig bonsai med 

Japan, og selvom ordet er japansk og 

Japanerne må siges at have populariseret 

kunstformen, findes den i dag som en 

kunstnerisk og håndværksmæssig praksis i 

hele verden. Europa er ingen undtagelse, og 

bonsai er blevet dyrket på meget høj plan her 

længe nok til at have formet sit eget udtryk og 

sin egen kulturelle vægt i træerne.  

 

 

 

En af mine helt store inspirationer i denne 

verden af idealiserede træ-former er Marija 

Hajdic fra Kroatien, som driver Meleda Bonsai 

Studio (www.meledabonsai.com). Hun har 

lavet bonsai i over 20 år, og har vundet priser 

ved de største og mest prestigefyldte shows i 

Europa, og hendes arbejde har bragt hende 

verden rundt. Hendes stil er meget særegen, 

hvilket først og fremmest skyldes hendes egen 

kompromisløse, kunstneriske tilgang til 

træerne; hendes mangeårige oplæring ved 

den indflydelsesrige tysker Walter Pall og sidst 

de grundlag (træer) som hun kan indsamle i 

Kroatien. Grundlag er træer med specielle 

karakteristika som gør dem særligt velegnet til 

dyrkning som bonsai. Træerne er 

hjemmehørende arter såsom Carpinus 

orientalis, Phillyrea, Olea europea, Prunus 

mahaleb og Prunus, Fraxinus ornus og en 

række andre. 

 

Jeg skrev til Marija og spurgte om hun havde 

brug for hjælp i hendes arbejdet et par 

måneder, og hun svarede med det samme at 

jeg var velkommen. Min tid i Kroatien blev helt 

enormt lærerig. Ud over at have mødt og 

arbejdet tæt sammen med en af mine helt 

store heltinder, udviklede vi på den korte tid et 

nært venskab og et mester/elev forhold jeg 

aldrig havde turde håbe på.  

 

http://www.meledabonsai.com/


Arbejdet var intenst, ofte med dage fra kl. 

07.00 – 17.00 på et bjerg med opsøgning og 

indsamling af grundlag og dernæst 19.00-

23.00 med ompotning af samme træer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre dage gik med klargøring og salg af 

træerne, online marketing for Meleda Bonsai 

Studio og ikke mindst (og måske allermest 

lærerigt) arbejde på Marijas egen samling af 

træer. Det at få lov at arbejde på træer i den 

kaliber, og med så mange år som bonsai er 

ganske unikt, og turen har uden sidestykke 

været den mest øjenåbnende og lærerige 

oplevelse i mit liv med bonsai. 

 

 

At turen også gav anledning til at 

opbygningen af et nært venskab imellem 

Marija og jeg er ganske stort, og vi har 

allerede flere planer i støbeskeen om 

samarbejder i fremtiden. 

Turen blev støttet af Kirsten Wiedemanns 

Mindelgat og har dermed muliggjort en form 

for læring som er helt uvurderlig, og en 

relation som vil komme både mig selv og det 

danske bonsaimiljø til stor gavn i de næste 

mange år. 


