
Ett fall för Chalmers
Hon föll direkt när hon läste hemsidan hemma i indonesiska Bandung. Alfi Soemardji ger 
Chalmers arton månader av sitt liv. Egentligen var det Chalmers vicerektor Said Irandoust 
som fick upp Alfis ögon för högskolan borta i Sverige.
 – Jag undervisade på ett privat universitet i Indonesien när Said kom dit och berät-
tade om Chalmers. Jag öppnade hemsidan och tänkte att ”detta är skolan jag letar efter”, 
berättar Alfi och ler på sitt lite lågmälda sätt.
 Väl här i slutet av augusti hämtades hon vid flygplatsen av organisationen CIRC som 
tar hand om utländska studenter. Därefter följde en rejäl dos Göteborg.
 – Vi åkte en Paddantur, var i saluhallen, på museum, spelade brännboll i Slottsskogen, 
åkte till Ikea och till Vrångö. Jag gillade stan, här finns allt men inte så mycket folk som 
i Indonesien.
 Alfi, 25 år, har läst till ingenjör vid Bandung Institute of Technology. Hon är en av 150 
utländska studenter som läser ett masterprogram på Chalmers. De kommer från 50 olika 
länder, de flesta från Frankrike, Mexiko, Kina, Italien och Tyskland. I höstas ansökte 
nästan tusen personer till de elva olika internationella mastersprogrammen.
 Alfi kommer själv från en familj med forskare och är döpt efter första bokstaven i 
grekiska alfabetet, alfa. För henne har det hela tiden varit självklart att studera vidare. 
Än så länge har Chalmers motsvarat förväntningarna.
 – Men allt går mycket snabbare i Sverige. Vi gör mer eller mindre samma labbar, men 
det som tar två dagar i Indonesien går på fyra timmar här.
 Alfi bor på studentkorridor tillsammans med elva svenskar som hon delar kök med. 
Varje vecka spelar hon badminton med de andra masterstudenterna, är aktiv i katolska 
studentföreningen och umgås med den indonesiska gruppen i Göteborg.
 – Svenskarna är snälla men ibland lite för tysta. Men många säger att det är på grund 
av vädret ... GP 3 januari

Chalmerskvinnor belönade
Eva Ljungqvist minnesfond har till ändamål att hedra minnet av Eva Ljungqvist och föra 
hennes arbete vidare. Den riktar sig till kvinnliga anställda, företrädesvis med adminis-
trativa eller tekniska uppgifter på Chalmers tekniska högskola.
 I år har fem kvinnor belönats. 2000 års stipendium, som delas ut vid en ceremoni den 
18 januari 2001 fördelas mellan följande personer: 
• Zvezda Saoska, centrala administrationen, får 6 000 kronor ”för att hon är serviceandan 
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Första klassen vid Chalmers Lind-
holmens tekniska basår i Angered. 
T.h. en slagkraftig demonstration vid 
invigningen av den nya utbildningen.

Matte – skönhetens språk?
En ung matematiker jag intervjuade, 
olle Häggström på Chalmers, under-
strök med skärpa att matematiska 
bevis inte är något han uppfinner, han 
upptäcker dem. Han ”ser” dem i en 
verklighet som är dold utom i vissa, 
intuitiva ögonblick. och elegansen, 
skönheten är mycket viktig för käns-
lan att ha kommit rätt.
 Detsamma har många andra ma-
tematiker sagt, t.ex. den berömde 
Roger Penrose i England eller en av 
1900-talets allra största, Kurt Gödel. 
Ingen vet varför skönheten är en 
vägvisare, men det är ett faktum.

Ur en artikel betitlad 
”Skönhetens språk” 
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Ny vicerektor för 
grundutbildningen   
Peter olsson, professor i mekanik, är 
Chalmers nya vicerektor för grund-
utbildningen från den 1 januari 2001.
Han tar över efter Said Irandoust, 
som numera är rektor vid Högskolan 
i Borås. GP 7 januari


