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Name: Viktor Bladholm 
 
Year and line of study at KTH: Tredje året på Teknisk Kemi 
 
Which university did you visit? (Name, city, state): 
City College of New York, i New York City och i New York State 
 
Time frame: 6 juni till 12 augusti  
Visa type: J1 
Insurance: Försäkrad genom Gouda Reseförsäkring 
Scholarship:  
 
 
Project description 
 
Jag jobbade med en nybliven professor och fick därför jobba i ett ny uppstartat labb. Huvudfokusen 
för labbet kommer att vara aluminium batterier med olika katodmaterial. Men eftersom labbet var ny 
uppstartat hade det nästan ingen fungerande utrustning när jag kom dit, så mycket jobb var att få 
igång utrustningen. Jag jobbade alltså med många olika delprojekt, till exempel kalibrera olika batteri 
cyklar utrustning, hjälpa till att bestämma vad som behövde beställas till labbet och så klart även göra 
batterier. Först hade jag ett huvudprojekt att göra sekundära aqueous aluminium batterier, men som 
jag och min professor kom fram till inte skulle fungera. Sedan blev projektet, när labbet hade kommit 
igång lite mer, att göra prismatiska celler som det skulle göra det möjligt att göra in situ XRD studier 
på katodmaterialen medan batteriet cyklades. Det som jag fick jobba med var alltså hur batterier 
fungerar och hur man cyklar dem. Det var ibland svårt att få tag i professorn då han var väldigt 
upptagen, men han svarade alltid på mail och vi försökte ha onsdagsmöten med hela teamet. Jag 
jobbade i snitt i 8 h/dag men det var väldigt flexibelt och jag fick väldigt stor frihet med när jag 
skulle jobba och var.  
Under veckorna på CCNY fick jag lära mig väldigt mycket om batterier, vilket jag är väldigt glad över 
eftersom det inte är så mycket fokus på det på KTH och jag kände att jag saknade mycket av den 
kunskapen. Jag önskar att jag haft mer kunskap om batterier innan jag åkte dit, mer för att hänga 
med på allt som sades under möten osv, men kunskapen jag hade var tillräcklig för att hantera mina 
projekt och det jag inte kunde fick jag lära mig.  
 
Life at Campus and New York Citry 
 
Alla på avdelningen jag höll till på var väldigt trevliga. Jag fick väldigt bra kontakt med 
doktoranderna som jobbade där och de tog med oss på olika ställen, vi spelade till exempel basket, 
gick på barer och åkte till stranden. På campus fanns det ett gym som alla studenter hade tillgång till 
men annars var det inte så mycket på själva campus.  
I New York City finns det alltid saker att göra. De har massor med fria aktiviteter över hela 



Manhattan, sen finns det även massor med restauranger, barer och klubbar. Tar man tåget någon 
timme upp norrut så finns det vandringleder eller om man tar tåget söderut finns det stora stränder, 
dock är vattnet inte för badkrukor. Andra resor som jag gjorde var genom en bussfirma som åkte till 
Washington och en annan resa med buss till Niagara Fallen och Toronto.  
NYC är en dyr stad att leva i, jag och några andra CHUSTare hittade ett ställe genom airbnb, där 
hyran låg på 6700 månad/person vilket är billigt i NYC standarder. Vi bodde dock trångt och nästan 
ovanpå varandra, delade dubbelsäng men det fungerade i 10 veckor.  
Att köpa mat på restauranger kan vara dyrt det beror helt och hållet på vart man går. Precis utanför 
byggnaden på campus stod det en man och sålda mat för 5 dollar vilket var billigt, fanns även ett 
Mexikanskt ställe nära campus där man kunde äta för 5-6 dollar och 1 dollar pizza fungerar ju alltid.  
Att göra sin egen mat kan vara billigt beroende på vart man handlar, jag hade ett Aldi som kändes 
som en amerikansk variant av Lidl där maten var relativt billig. Men i andra butiker kostade maten 
som i Sverige eller dyrare.  
Att ta sig runt med amerikanske tunnelbanan eller bussar kostade som i Sverige om man köpte 
månadskort eller 7 dagars kort. 
 
Application 
 
Till universitetet behövde vi ta med ds2019 som är det viktigaste dokumentet, bevis på försäkring ha 
det gärna utskrivet med dit namn på pappret och pass. De kommer att tala om vad du behöver för 
papper första dagen.  
 
Till ambassaden behövdes det DS-2019, Bank statement, DS-7002, ett foto på 5x5 cm,  fyllt i DS-
160 amerikanska hemsidan, Visa Fee, Sevis- I901 fee, jag hade även med personbevis 120, även 
registreringsbevis på KTH. Jag kommer inte ihåg alla papper som dem tog men det här är bra papper 
att ta med till ambassaden, har säkert glömt något.  
  
 
May we publish your travel story on the official CHUST webpage (kongligkemi.se/chust) so 
that future exchange students can be helped by the information? 
If you think the story may be of any help to applicants for the next year, then you may publish it on 
the official CHUST webpage.  
 
Thank you for taking the time to fill out this form and share your story!  
chust@k.kth.se 
 
Best regards, 
CHUST committee 2015/ 2016 
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