
Reseberättelse 2011 
1. Namn: 

 Andreas Blidberg 

 

2. E-mail:  

andbli@kth.se 

 
3. Program & inriktning på KTH:  

Civilinengjör i kemiteknik för energi och miljö  

 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
The city college of new york, New York, NY.  

 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail):  

Ilona Kretzschmar, kretzschmar@ccny.cuny.edu 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail):  

Ilona Kretzschmar, kretzschmar@ccny.cuny.edu   

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail):  

Ilona Kretzschmar, kretzschmar@ccny.cuny.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail):  

Ilona Kretzschmar, kretzschmar@ccny.cuny.edu   
 

9. Visum (J1 eller F1)?:  

J1 

 

10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång 

tid tog det etc.): Jag behövde fylla i formuläret DS2019 och maila det till min 

professor, som i sin tur fyllde i en del saker och postade det till mig. Efter det fick man 
fylla i och skaffa en hel del papper till och boka möte på amerikanska ambassaden, 
och till det mötet skulle man ta med sig DS2019, pass, färgfoto (5x5 cm), kvitton på 

betalda avgifter för visumansökan, förstasidan på formuläret DS160, kuvert med 
frimärken, personbevis från skatteveret och kontouttrag från mitt bankkonto på 

engelska. Det finns bra information om allt detta på amerikanska ambassadens 
hemsida: http://stockholm.usembassy.gov/consulate/book9.html 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  

10 veckor, 13 juni – 19 augusti. 

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?):  

Väldigt fria arbetstider, professorn var nöjd så länge man gjorde sitt jobb. Men allmänt 

var arbetstiderna ca 9-17 varje dag. 
 

13. Ämnesområde:  

Ytkemi, speciellt emulsioner stabiliserade av partiklar (pickering emulsions) och s.k. 
janus partiklar.  

 

http://stockholm.usembassy.gov/consulate/book9.html


14. Beskriv kort ditt projekt! 

Mitt projekt hette ”Visualization of particles at interfaces”. Jag undersökte 
kontaktvinkeln för partiklar på vätske-vätske fasgränsytor, och undersökte hur 

partiklarna betedde sig vid och nära gränsytan. Jag jämförde vanliga partiklar med 
Januspartiklar (partiklar med en polär och en oplär halva). Jag lärde mig att syntetisera 
Januspartiklar och arbetade med optisk mikroskopi, monolayer assembly,  physical 

vapor deposition mm.  
 

15. 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? 

Jag läste en kurs i ytkemi under utbytesstudier i Tyskland, så det var intressant att testa 
på att forska inom det området. Jag lärde mig även att föra labbok, göra posters,  läsa 

experimentaldelen av artiklar, samt reproducera och sätta upp egna experiment. Det 
kändes som jag hade goda förkunskaper för mitt projekt.  

 

16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  

Ja det fungerade bra. Det enda som kändes lite jobbigt var att min professor var ute 

och reste väldigt mycket under sommaren, så jag fick klara mig mycket på egen hand. 
Ibland hade det känts skönt med lite mer stöd, inte bara via e-mail. Men på det stora 
hela tyckte jag det fungerade bra.  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)?  

If people abroad (1773 kr).  
 

18. 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? 

Stipendie från city college ($2000 minus skatt), resestipendie från kemiskolan på kth 

och privata besparingar. 
 

19. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper 

ordnas vid universitet för att få betalning? 

Ja, $2000 dollar minus skatt = $1720. Och jag behövde skaffa ett personal security 

number för att få betalt.  
 

20. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? 

Hur trivdes du med arrangemanget? 

KTH kemi har sedan några år tillbaka haft utbte med New York, och det finns en 

lägenhet som ”gått i arv” från student till student. Så jag och två till kemister från 
KTH tog över och delade på den lägenheten, vilket fungerade mycket bra. Lägenheten 
ligger på Bradway och 125th st, vilket bara är 20 min promenad från city college och 

en halvtimme med tunnelbanan downtown. Hyran var $1900/månad, vilket inte blev 
så farligt delat på tre.  

 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med 

Sverige? 

Billigare än Sverige, men utbudet är mycket större så man gör av med mer pengar i 
och med att frästleserna är större. Månadskort på tunnelbanan kostar drygt $100, take 

out mat kostar 5-10 dollar, och mat och en öl på en inte alltför fin restaurang kostar 



runt $20. Dollarn låg i ca 6.30 kr när jag var där vilket gjorde det billigt att leva i USA 

vid just den tidpunkten jag var där.  
 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur 

5151 kr. Priserna stiger snabbt på våren, så boka så fort som möjligt.  
 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

Utbudet är verkligen enormt i New York! Av de mer turistiga sevärdheterna kan jag 

rekommendera top of the rock (utsiktspunkt högst upp på Rockefeller center med mer 
space än empire state building), museum of modern Art (massa tavlor och konstverk 
från 1800-talet och framåt, och gratis inträde med student ID!), färgan till Staten 

Island (perfekt utsikt över södra manhattan och frihetsgudinnan, och bodies the 
exhibition (man ser exakt hur människokroppen ser ut, läs mer här: 

http://www.bodiestheexhibition.com/about-the-exhibition.html). Guggenheim muséet 
är schysst från utsidan, men utställningen var inget speciellt så det räcker att bara gå 
förbi. 

För after works är områdena i närheten av washington square park och union square 
trevliga: the village och east village. Bästa gatorna i the Village är McDougal street 

och sullivan street, och i East Village finns det många bra restauranger på 2:a och 3:e 
avenyn mellan säg Houston st och 15 st. Om man tröttar på den höga ljudnivån och 
surret från New York är baren the Trillby på 3rd Avenue och 6th st ett riktigt skönt ställe! 

Stanna inte i själva baren utan gå vidare till rummen längre in, där inne är det som att 
sitta i sitt eget vardagsrum efter att man blivit milionär.  

 Mina favoritområden för en fredag eller lördag kväll är Lower East Side och 
Williamsburg som både påminner lite om södermalm. Lower East Side ligger söder 
om east village, och bra nattliv hittar man på Ludlow street mellan Houston st och 

DeLancey och gatorna däromkring. Här finns allt från Live musik, barhäng och 
billiard,  till hårdrock kareoke och dansgolv. Williamsburg ligger en station från 

Manhattan med L-tåget på Brooklyn sidan, och ett bra ställe är t.ex. the woods 
(http://www.freewilliamsburg.com/bars/archives/2009/12/the_woods_bar_williamsbur
g.html), eller om man som jag gillar tysk öl är Radegast Bierhalle på N 3rd st och 

Berry st ett bra ställe.  
Ett tips är att gå runt i staden på egen hand och lära sig hitta samtidigt som man spanar 

in alla härliga områden och sevärdheter, det är enda sättet att verkligen få grepp om en 
så stor och mångsidig stad som New York. Och det finns mycket roligt att upptäcka! 
För att se vad som är aktuellt just nu i New York är timeout new york en bra hemsida 

(http://newyork.timeout.com), och vill man ha koll på förseningar mm i tunnelbana 
kan man skriva upp sig på mta:s e-mail lista (http://mymtaalerts.com). Men förbered 

dig på att bli mailbombad om du skriver upp dig där! Vill man bli förvarnad om 
krissituationer, eller bara dålig luftkvalitet är Notify NYC en bra maillista 
(www.nyc.gov/notifynyc) 

 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste 

dessa: 

 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års 

utresande studenter kan ta del av din information?  
Ja. 

 

http://www.bodiestheexhibition.com/about-the-exhibition.html
http://www.freewilliamsburg.com/bars/archives/2009/12/the_woods_bar_williamsburg.html
http://www.freewilliamsburg.com/bars/archives/2009/12/the_woods_bar_williamsburg.html
http://newyork.timeout.com/
http://mymtaalerts.com/
http://www.nyc.gov/notifynyc


26. 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-kommittée 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 

 

Med vänlig hälsning, 

CHUST kommittén 2010/11 


