
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Emilia Strandback  

 

2. E-mail: emiliast@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Kemivetenskap, Molekylär vetenskap och teknik  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): New York University, New York, New 
York 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Adam Braunschweig, adamb@nyu.edu 
 

6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Jessica Word, jessica.word@nyu.edu  

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Jessica Word, jessica.word@nyu.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Matthew Miner, mrm530@nyu.edu 
 

9. Visum (J1 eller F1)?: J1 
 

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

etc.):  

Jag skickade följande till universitetet:  

 inskannad kopia på passet 

 ”non-degree application” som jag fick från den administrativa kontakten 

 ”visiting student request form” som jag fick från den administrativa kontakten 

 kontoutdrag 

 försäkringspapper 

 
I övrigt följde jag anvisningarna på den amerikanska ambassadens hemsida.  
Nionde februari skickade jag första mejlet till den administrativa kontakten, visumet fick 

jag den femte maj. 
 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor, 5 juni till 13 augusti 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): De första veckorna arbetade jag lite kortare dagar, 

cirka 7 till 8 timmar. Därefter blev det mera jobb och arbetstiden var vanligen 9 till 11 
timmar per dag. Dessutom arbetade jag lördagar och vid ett tillfälle även söndag, detta 

berodde mestadels på att min handledare arbetade dessa tider men också på den typ av 
synteser som utfördes. Det var dock bara att säga till om jag behövde sluta tidigare någon 
dag.  



 

13. Ämnesområde: Organisk kemi 
 

14. Beskriv kort ditt projekt! Mitt projekt var en del av ett större projekt där målet var att 
syntetisera små organiska molekyler, syntetiska lektiner (en lektin är ett protein som 
binder till socker på cellytan), och sedan utföra bindningsstudier med dessa till socker för 

att hitta molekyler som binder specifikt till en sorts socker. De molekyler som visar sig 
vara specifika kan vara intressanta att använda till exempel som läkemedel. Under 

sommaren arbetade jag med syntesen av två molekyler som sedan skulle användas för att 
syntetisera ett bibliotek av syntetiska lektiner.  

 

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 har lärt mig utföra olika synteser och att använda NMR 
självständigt. Min labbvana har förbättrats och det känns som jag nu har bra koll på 
många vanliga moment som används vid organisk syntes. Mina förkunskaper var 

tillräckliga. 
 

16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  Ja det 
fungerade mycket bra, båda var trevliga och min handledare var också rolig att jobba med, 
han såg också till att jag började göra mina uppgifter mer självständigt efterhand men han 

fanns alltid tillgänglig när jag behövde fråga något. Min professor kom också förbi och 
kollade vad jag jobbade med nästan varje dag, någon gång hjälpte han till och med till i 

labbet.  
 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Gouda reseförsäkringar, 1790kr 

 

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?  

Kemis resestipendium 8000kr, söktes via CHUST samt privata besparingar.  
 

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

vid universitet för att få betalning? Nej, men vi fick tunnelbanekort och biljetter till 

några aktiviteter t.ex. till en broadwaymusikal, en off-broadway show, guidad tur på 
Metropolitan Museum of Art och en baseballmatch samt några måltider. 
 

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

trivdes du med arrangemanget? Palladium Hall (140 East, 14th Street), ett av NYU:s 

studentboenden ordnades av den administrativa kontakten. Hyran var 2800$ för hela 
perioden och betalades via den administrativa kontakten. Jag trivdes väldigt bra fast jag 
delade sovrum med en person och kök/gemensamt rum med två till. Vi hade tillgång till 

gym i samma byggnad och läget var perfekt med Union Square utanför dörren.  
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat,  transport etc.) i jämförelse med Sverige? Mat 
var inte särskilt dyrt, var dock minst lika dyrt att lagga mat själv som att köpa färdiglagad 
mat. Tunnelbanekort fick vi, men det kostade 104$ för 30 dagar. 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 5574kr (Continental Airlines) 

 

 



23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

 

 De vanliga turistattraktionerna, som till exempel: Frihetsgudinnan, Ellis Island, 

Brooklyn Bridge, Empire State Building, Central Park, Times Square, Highline Park 
m.m. 

 Fourth of July: Nationaldagen firas bl.a. med fyrverkerier  

 Staten Island Ferry: Gratisfärja till Staten Island som passerar både Ellis Island och 

Frihetsgudinnan och också ger en fin vy av södra delen av Manhattan 

 The Cloisters: En del av Metropolitan Museum of Art omgiven av en stor park i norra 

delen av Manhattan 

 Museér: Museum of Modern Art, American Museum of Natural History samt 

Metropolitan Museum of Art 

 The Moth: Berättarkvällar med vanliga personer som berättar historier till ett givet 

tema  

 Broadway musikaler: Billiga biljetter finns i form av standing room tickets, som finns 
till vissa musikaler endast om föreställningen är slutsåld samt rabatterade biljetter via 

TKTS på Times Square. Även student rush tickets är en möjlighet till billiga biljetter, 
men ibland kan det kanske vara värt att köpa en biljett till fullt pris. 

 Washington DC: Ett bra dagsutflyktsmål med buss 
 

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

Inga större problem uppstod. 

 

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

studenter kan ta del av din information? Ja 

 

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) 

 Den som åker till NYU kommer antagligen delta i MRSEC REU programmet, där 
cirka 15 studerande från olika universitet i USA deltar. Det kan därför vara kul (men 

förstås inte nödvändigt) att bo på Palladium Hall eftersom alla amerikaner i 
programmet kommer att bo där. 

 Något som kan verka orättvist är att amerikanerna i MRSEC REU programmet får sin 

praktik betald, detta beror troligen på att programmet finansieras av bland annat NSF 
(National Science Foundation), som är en statlig myndighet i USA. 

 
 
 

 

 

 


