Onsdag den 13. juli 2005

Fantasi i fuldt flor
[ Oplevelse ]
Olsens Paradis ved Vejrup er en haveoplevelse af de sjældne.
- Jeg tænker aldrig på, hvor meget jeg har lavet. Så bliver
jeg bare træt. Jeg tænker heller aldrig på, hvad det har
kostet, men på, at min tid er gået godt.
Ordene kommer fra Kent Olsen, der i 1984 startede med
at etablere en gårdhave med springvand i forbindelse med
sit hus tæt på Vejrup. Det, der nu er blevet til Olsens
Paradis.
- Jeg var slet ikke haveinteresseret, men det er jeg så
blevet, fortæller manden bag en helt speciel, anderledes
og fantasifuld oplevelseshave, der fra 1. maj til 1.
november holder åbent for publikum.
Haven er fyldt med sjældne planter og
imponerende former.
- Jeg går meget op i minitræer og sjældne planter,
fortæller Kent, der handler sine sjældne planter på nettet
og samarbejder meget med Botanisk have i København.
- Samtidig studerer jeg meget i planteleksikoner.
- Det er en ren underskudsforretning og arbejdede jeg ikke med Fondsbørsen, hvor jeg har
været heldig, havde jeg slet ikke haft råd til etablere paradiset, fastslår Kent Olsen.
Nyheder på vej
Hvert år sker der noget nyt. Netop nu er Kent Olsen i gang med “Olsens strandhave” og
“Elefantborgen”, der skal illustrere en borgruin, som ikke er gjort færdig. Her skal der
blandt andet være et lokale med et 22 kvadratmeter stort dansegulv, som folk kan leje til
deres fester. Her er plads til 40-50 personer.
- Olsens Paradis er et one man-show, fortællerKent Olsen, der er udlært blikkenslager og
rørlægger, en fortid, der afspejler sig i de mange finurlige springvand og vandfald, man
møder rundt om i haven.
- Min kone har sit eget job og holder sig til de huslige sysler. Haven er udelukkende mit
værk og min interesse og vi har hver vores økonomi. Det er vi nødt til med min hobby. Dog
står hun for salget af is og sodavand.
Rundt omkring i haven er indrettet et væld af forskellige små hvileoaser med borde og
bænke og her kan havens gæster sidde og nyde deres medbragte mad eller kaffe.
- Folk må også gerne komme og grille, hvis de har lyst til det, fortæller Kent Olsen, der har
etableret grill til havens gæster. Haven får besøg af både enkeltpersoner og foreninger af
alle slags og ofte lyder der musik og sang i dele af haven. Og der er mange gæster, der
kommer år efter år for at se, hvad Olsen nu har fundet på.
Som narkotika
En ro-tur er der også mulighed for i haven. Der står en lille båd til fri afbenyttelse og herfra
kan man nærkigge havens mange karper og det svanepar, der med deres tre ællinger
følger os, mens vi bevæger os rundt langs havens store sø.
I år har Kent Olsen fået hjælp af en skoledreng, der selv har spurgt, om han ikke måtte
komme og hjælpe.
- Det er hyggeligt. Ellers ordner jeg alt selv, men med hjælp af de maskiner, jeg kan leje
mig frem til.
- Hvor energien kommer fra?
- Den har jeg arvet efter min far. Han arbejdede altid. Undtagen 1. juledag og nytårsdag.
Jeg arbejder altid - også 1. juledag og nytårsdag. Men jeg føler mig også som en 20-årig
og jeg bliver ved så længe, helbredet holder.
- Haven er som narkotika for mig. Jeg kan ikke lade være med hele tiden at udtænke nye
ideer.
- Jeg kan ikke slippe det. Det er en livsstil for mig.

FAKTA:
Olsens Paradis, Vester Vejrupvej 6, 6760 Vester Vejrup. Tlf. 75 19 01 61.
Entre: 30 kr. for voksne - børn gratis.
Etableret fra 1984.
Åbent fra 1. maj til 1. november.
Haven er på tre tønder land.
Åbningstider: Hele døgnet.

