
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: Jonathan Thierry 
 

2. Program & inriktning på KTH: CKEMV3 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Boston College, Chestnut Hill, MA 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Först behövdes ett dokument som kallades för ”certificate of academic  status” skrivas 

på av både mig och en kontakt på KTH(ett dokument som bevisade att jag faktiskt går på 
KTH) denna skickades till mig av min administrativa kontakt på BC. Jag behövde sedan skicka 

ett bank intyg som försäkrade att jag hade tillräckligt med pengar för att klara mig. Samt En 
kopia på mitt pass. Efter det startades processen att generera ett DS-2019 dokument, detta 

tog väldigt lång tid och jag fick inte dokumentet förens i slutet på april (skickade in 
dokumenten den 27nde februari). Efter att man har fått DS-2019 kan man boka tid på 

ambassaden. 

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 3/6- 9/8 (det var ett krav från professorn 

att projektet skulle hålla på i minst 10 veckor) 
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Arbetstiderna var väldigt olika men generellt jobbade 
jag från 8-18 och aldrig på helger. Professorn var dock väldigt flexibel med arbetstiderna och 

ville man sluta tidigare någon dag var det inte något problem.  
  

8. Ämnesområde för arbetet: Organisk kemi 
 

9. Beskriv kort ditt projekt!  Under sommaren hade jag två olika projekt. Det första projektet 
gick ut på att försöka selektivt protodeboronera 1,2-bis(octyl-Bpin) genom att endast 

protodeboronera den primära Bpinen. Detta fungerade dock inte och efter ca en månad 
byttes projektet till ett nytt. Mitt andra projekt gick ut på att försöka koppla octyl -Bpin med 

en sekundär amin dvs för att få en tertiär amin med hjälp av en koppar katalysator.  
 

 

10. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att dina 
tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper 



var tillräckliga? Från organkemi kurserna hade jag knappt läst något alls om borkemi och 
därför fick man lära sig en hel del nytt om detta. Men framf örallt tycker jag att jag har fått en 

mycket bättre labbvana än vad jag hade innan framförallt med tex NMR analys , 
flashkromatografi osv.. 
 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Sammarbetet 
med både professorn och handledaren fungerade mycket bra! Professor Morken såg jag 
under gruppmötena och litteraturmötena som gick varje vecka samt någon gång ibland när 
han kom in i labbet, dock hade han en ”open door policy” så behövde man fråga något eller 
behövde hjälp med något var det bara att gå dit. Min handledare såg jag varje dag och han 
hjälpte alltid till om det behövdes. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag fick tips från skolan om ett antal 
amerikanska försäkringar som skulle vara bra och valde en av dem (Compass Benefits). Priset 
var strax över $100. 
 
13. Hur finansierade du din USA-vistelse; stipendier och/eller privata besparingar? Om 
du fick stipendium, vilket fick du och hur och när sökte du det? Jag fick lön från universitet , 

stipendium från CHUST samt egna besparingar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Ja, jag fick $300 i veckan. För att få pengar behövde man 
fixa ett Social Security Number genom att gå till SSA (Social Security Administration). Sedan 
var jag tvungen att öppna ett amerikanskt bankkonto vilket jag gjorde på Bank of America. Vi 
var sedan tvungna att fylla i en massa dokument på human resources, allt detta tog väldigt 
lång tid och vi fick en stor del av lönen i en klumpsumma i slutet.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag och Björn Blomkvist en annan CHUSTare delade på en 
lägenhet som vi hittade på craigslist. Lägenheten låg på Davies Square i Somerville vilket var 
ett trevligt område med mycket folk och många restauranger. Nackdelen var att lägenheten 
låg ca 45 min till universitet där resvägen bestod av tunnelbanna, buss och spårvagn. Man 
får vara beredd på att de är väldigt dyrt att bo i Boston och vi betalade $2000 i månaden för 

vår lägenhet. Vill man komma undan lite billigare kan man försöka hitta villor där flera 
studenter bor tillsammans (vilket är ganska populärt).  

 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Tunnelbana/buss kort var ungefär lika dyrt som i Stockholm, vi betalade $70 i månaden. 
Restauranger och alkohol var generellt billigare men den stora skillnaden var kläder vilket 
var väldigt billigt. Maten i affärerna var också generellt billigare framförallt var kött billigt. 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
Jag flög med Delta Airlines med mellanlandning i Amsterdam och det kostade ca 5500 kr 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Boston är en väldigt trevlig stad och är väldigt lätt att ta sig omkring i, de finns också många 
sevärdheter så som Boston tea party museet, Samuel Adams bryggeri, New England 

aquarium osv… Runtomkring Boston finns det också många trevliga stränder och ett stort 



tips är att åka till Cape Cod som ligger utanför Boston.  
En stor hit för mig var att gå och titta på baseball där det lokala laget är Boston Red Sox, Red 

Sox laget spelar sina hemmamatcher på Fenway Park som för övrigt är den äldsta 
baseballarenan som används i USA. På matcherna är de personer från alla åldrar som 
kommer och tittar och de är en väldigt trevlig stämning. Jag rekommenderar verkligen att gå 
och titta på en match för att uppleva en stor del av den amerikanska kulturen!  
 
Nattlivet bestod mest utav barer och de fanns inte så många nattklubbar (iaf inte som vi gick 
till).  
Jag gjorde annars inte några större utflykter utan stannade runtomkring Boston området, 
detta pga att jag har varit i USA väldigt många gånger förut och har gjort de mesta 
runtomkring Boston och ville istället fokusera på Boston. Men från föregående resor kan jag 
rekommendera att åka till New York som inte ligger särskilt långt ifrån. Andra trevliga städer 
är Montreal och Québec i Kanada dit man kan ta sig med buss (om man har lite längre tid). 
Gillar man att vara ute i naturen finns de många trevliga ställen i New England området som 
t.ex. New Hampshire och Maine. 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Inga större problem som inte gick att lösa 
 

21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? Ja!  
 
22. FRITEXT. (Dela gärna med dig av övriga tankar och idéer kring utbytet här, t.ex. 
tips till nästa student som åker till samma plats och till nästa års CHUST-kommitté) 
Ta chansen att åka på CHUST! Tveka inte, de kommer att vara en väldigt rolig och lärorik 
sommar! 
 


