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Biller og kryb indtager snart markante bygninger i Ringe 

Vinduerne skal skæres ud, så insekterne kan komme ind i ly og læ i det, der skal ligne 
stationsbygningen. Foto: Ane Johansen 
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Skrevet af Ane Johansen anjoh@jfmedier.dk

Ringe: Stationsbygningen, Ringe Museum, biblioteket og rådhuset. Det er nogle af de bygninger, 
som snart bliver indtaget af insekter. Altså ikke de rigtige bygninger, men nogle mindre kopier i 
jern, som indrettes til såkaldte insekthoteller.


Det er et kunstnerisk projekt, som er anført af billedhugger Bente Hovendal, woodnwonder, fra 
Svendborg, der har fået idéen, mens Seniorværkstedet i Ringe står for selve udførslen.


De skulpturelle insekthoteller, som skal ligne en række markante bygninger i byen, bliver efter 
planen sat op ved Ringe Sø den 26. oktober. Det betyder, at Jørn Jespersen og Tage Olesen fra 
Seniorværkstedet for øjeblikket har travlt med at lave hotellerne færdige.


- Vi skal nok blive færdige inden den 26. oktober. Men hun har ikke sat årstal på, griner Jørn 
Jespersen og insinuerer samtidig, at insekthotellerne først er klar om et år.
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Han kaster et forsigtigt blik over på Bente Hovendal, der ryster lidt på hovedet.


- Hun ser altid lidt mærkelig ud i ansigtet, når jeg siger sådan noget, tilføjer Jørn Jespersen med 
endnu et grin.


Han lover, at i hvert fald fire ud af ni hoteller nok skal nå at blive klar.

Der skal bores huller til vinduer, så insekterne let kan finde vej ind i ly og læ. Foto: Ane Johansen

Skal ikke ligne 100 procent 
Insekthotellerne bygges af jern og fyldes med træ, sten og kogler, som insekterne kan finde sig 
godt til rette i.


Hotellerne bliver placeret på et fundament af en betonklods, som skal graves ned i jorden for 
sikre mod vind, vejr og hærværk.


Kunstneren Bente Hovendal og de tidligere håndværkere Jørn Jespersen og Tage Olesen er gået 
til opgaven på lidt forskellig vis.


- Vi vil jo gerne have, at det ligner de oprindelige bygninger så nøjagtigt som muligt, forklarer 
Jørn Jespersen.


- Men jeg synes for eksempel ikke, at hældingen på taget er afgørende, tilføjer Bente Hovendal 
og kalder hotellerne for "kreative kopier".
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Sammen er de nået et kompromis, som alle parter er godt tilfredse med.


Skal sætte tanker i gang

Til spørgsmålet om, hvorfor insekter skal bo så pænt, svarer Bente Hovendal med et nyt 
spørgsmål.


- Hvorfor skal de ikke?


- Ej, det handler om, at hvis ting ser æstetisk lækkert ud, så tager folk det også bedre ind, 
forklarer hun.


For Bente Hovendal er det ikke så afgørende, hvor mange biller og kryb der flytter ind i 
hotellerne.


- Jeg er optaget af at inspirere mennesker, sætte nogle tanker i gang og få folk til at tænke mere 
på miljøet. Det kan være, når de ser mine insekthoteller, at de får lyst til selv at lave et 
derhjemme. På den måde er det en slags naturformidling gennem kunst, siger hun.


Projektet er finansieret af Faaborg-Midtfyn Kommune, og Bente Hovendal håber, at der i 
fremtiden kan blive plads til insekthoteller i eksempelvis Årslev.


- Her kunne vi genskabe Polymeren, kirken eller det nye, grønne byggeri, foreslår hun.


I første omgang bliver det dog kun bygningerne i Ringe, som bliver genskabt til insekter. 
Projektet står klar 26. oktober, hvor en række andre kunstprojekter i byen også sættes op.

Tage Olesen har svejset de fleste insekthoteller, som inden længe kommer op at stå ved Ringe Sø. 
Foto: Ane Johansen
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Jørn Jespersen vil montere insekthotellerne på to betonklodser, som skal graves ned i jorden.  

Træ, sten og grankogler skal gøre jernhotellerne attraktive for insekter. Foto: Ane Johansen
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