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Stibo-Fonden sender store  
IT-talenter ud i verden 

5 ph.d.-studerende inden for IT har netop modtaget Stibo-Fondens rejsestipendier 
for godt 400.000 kr. Rejsestipendierne går til ophold på nogle af verdens bedste 
universiteter.  

5 ph.d.-studerende inden for datalogi og IT er blevet tildelt Stibo-Fondens IT-
rejsestipendier på 405.000 kr. Pengene er med til at sikre, at fem store IT-talenter 
kan rejse ud og lære endnu mere på bl.a. Harvard University. 

”Stibo-Fonden har bl.a. som formål at støtte videnskabelig forskning og dansk er-
hvervsliv, og det er helt naturligt at fokusere på IT og datalogi. IT og datalogi er et 
omdrejningspunkt for at styrke vores konkurrenceevne i såvel Stibo koncernen som 
i hele vores samfund. Derfor er det vigtigt at støtte op om næste generation af IT-
talenter,” siger Ole P. Kristensen, dr.scient.pol., og formand for Stibo-Fonden. 

Navnene på de studerende: 

 Kenneth Sejdenfaden Bøgh fra Aarhus Universitet modtager 70.000 kr. til 
sit ophold på Harvard University. Hans speciale er parallelle beregninger i 
databaser.  

 Søren Dahlgaard fra Københavns Universitet modtager 70.000 kr. til at stu-
dere for på Stanford University. Hans emne er randomiserede algoritmer og 
grafteori. 

 Mikkel Kragh Hansen fra Aarhus Universitet får 80.000 kr. til et ophold på 
University of Sydney. Hans speciale er objektgenkendelse for robotter. 

 Mathias Bæk Tejs Knudsen fra Københavns Universitet får 85.000 kr. til at 
studere for på Stanford University. Hans emne er randomiserede algoritmer 
og grafteori. 

 Tobias Sonne fra Aarhus Universitet får 100.000 kr. til ophold på University 
College London. Hans område er sensorteknologi og machine learning.  

Rejsestipendiaterne uddeles en gang om året af Stibo-Fonden. Stibo-Fonden ejer 
Stibo koncernen, som er en over 200 år gammel virksomhed med rødder i trykkeri-
branchen. 

Et langsigtet ejerskab gennem Stibo-Fonden har gjort det muligt at fokusere på in-
novation og udvikling. Derfor er Stibo koncernen i dag en global virksomhed – og 
med over 600 IT-arbejdspladser en af Danmarks største softwarearbejdspladser.   

”Stibo er i dag en stærk danskejet virksomhed, der arbejder globalt. Både herhjem-
me og internationalt er der efterspørgsel efter rigtig dygtige forskere med globalt 
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udsyn. Derfor er det naturligt for Stibo-Fonden at støtte de bedste IT-talenter i 
Danmark med rejsestipendier,” siger Ole P. Kristensen.  

Stibo-Fondens rejsestipendier uddeles en gang om året, og kandidaterne bliver ind-
stillet af deres vejledere på universiteterne. Det er Stibo-Fondens bestyrelse, der ud 
fra en indstilling vælger dem, der modtager et rejsestipendium. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Formand for Stibo-Fondens bestyrelse, Ole P. Kristensen, tlf.: 40 10 77 01,  

mail: opk@olepkristensen.dk. 

Læs mere på www.stibo.com. 

Vedhæftet er foto til fri afbenyttelse 

     

   


