
Middelfart, den 10.7. 2012 

Anbefaling til hvem det måtte vedrøre 

Hindsgavl Slot har fungeret som hotel og konferencecenter siden 1920 og er dermed Danmarks ældste 

konferencecenter. Men Hindsgavls historie går dog helt tilbage til det 12. århundrede og nævnes første 

gang i det danske register for godser og herregårde af Kong Valdemar II i 1231. 

Hindsgavl Slot er kontrasternes Slot; dansk kulturarv og moderne hotel og konferencecenter. 

Hindsgavls fineste opgave er at stille rammer og personale til rådighed for det ideelle værtsskab. 

Vi kan bekræfte at Kristian Bøgh har været tilknyttet Hindsgavl Slot i to perioder. Første del var en 

akademisk praktik (i forbindelse med sidste halvdel af hans kandidatuddannelse) som forløb over tre 

måneder fra d. 21.9.-21.12. 2011. Her forestod Kristian Bøgh i samarbejde med Rune Seir produktionen af 

en animeret bog til ipad og iphone. Kristian Bøgh og Rune Seir stod for hele udarbejdelsen af applikationen, 

som indbefattede: research af Hindsgavls historie, udvælgelse af fire historier fra Hindsgavl, tekstforfatning 

og bearbejdning af de fire historier, illustrationer til de enkelte historier, programmering samt oprettelse på 

app-store. 

Kristian Bøgh og Rune Seir kom fra forløbets start med en klar idé til hvad de kunne tænke sig at bidrage 

med i deres praktikperiode. Vi valgte fra Hindsgavls side at give dem ”frie tøjler” til at forfølge deres idé. De 

arbejdede under hele forløbet meget selvstændigt. Det var deres idé at lave applikationen og også deres 

idé at det skulle være de fire historier: Den hvide Dame, Hultræet, Hindsgavl Dolken, Nordens Største 

Sankthansbål, der skulle formidles og fortælles. 

Hindsgavl Slot har efterfølgende haft stor gavn af applikationen, som vi benytter som et led i formidlingen 

af stedets rige kulturarv. Alene det at være repræsenteret på dette medie og have en del af vores historie 

tilgængelig som applikation har været medvirkende til at skildre virksomheden som en organisation med 

åbenhed overfor nye vinkler og formidlingsformer på gamle fortællinger. 

I anden periode fra d. 18.6.-29.6 2012 var Kristian Bøgh og Rune Seir tilknyttet Hindsgavl Slot i forbindelse 

overflytning, implementering og tilpasning af tekster og billeder fra gammel til ny hjemmeside. Kristian 

Bøgh tilgik opgaven med stor selvstændighed og ansvar og løste på kort tid den forelagte opgave i 

samarbejde med Rune Seir. Kristian Bøgh har en bred viden omkring it lige fra programmering til design og 

denne tydelige kompetence var medvirkende til at vi fra Hindsgavls side trygt turde overlade denne opgave 

til ham. Kristian Bøgh udviste udover sine faglige kompetencer også stor parathed til at træde til i perioden 

efter opgaven var løst og hjælpe med enkeltcases, som skulle løses på hjemmesiden.  

På vegne af Hindsgavl Slot kan jeg klart anbefale Kristian Bøgh som samarbejdspartner i forbindelse med 

løsning af såvel kreative produktioner (som fx animerede bogprojekter) til mere konkrete it-opgave (som fx 

implementering af indhold til websites). 
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