
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn: 
Erik Bergendal 

 
2. Program & inriktning på KTH: 

Kemi 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
University of Miami (UM), Miami, Florida  

 
4. Visum (J1 eller F1)?  

J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  

Vi (jag och Karin, den andra studenten på KTH kemi) fick kontakt med vår professor samt vår 
administrativa kontakt på universitetet. Därefter fick vi lite formulär att fylla i. Amerikanska 

ambassandens hemsida har en bra lista med saker man måste ha med sig och papper man 

måste fylla i inför själva ambassadbesöket. Vi började i slutet på mars och hade visumen runt 
20 maj.  

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

10 veckor, mellan 5 juni 13 augusti.  
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Detta varierade. Jag var på jobbet kl 8 och gick därifrån runt kl 17:30. Jag var där ett par 

timmar några enstaka helger. Att vara där på helgen var inget som förväntades av oss.
  

8. Ämnesområde för arbetet:  
Organisk syntes.  

9. Beskriv kort ditt projekt!  
I väntan på kemikalier jobbade jag till en början med att funktionalisera mannos för 

polymerisation. När mina kemikalier väl kom arbetade jag med radikalbrominering av 3,5-
dimetylanisol. Detta var en märklig molekyl att utföra radikalbrominering på och den 

önskade produkten var mycket svår att få på grund av konkurrerande reaktioner. Projektet 

övergick därför till att undersöka reaktionsparametrar för just denna syntes.  
10. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att din a 

tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper 



var tillräckliga?  
Mina förkunskaper var tillräckliga då min handledare ansåg att våra två labbkurser i organisk 

kemi betydde att jag inte hade någon erfarenhet alls. Jag har lärt mig fantastiskt mycket om 
organisk kemi, synteser och labbvana. Det finns ett ändligt antal uppreningsmetoder i 
organisk kemi. Många av dessa används på daglig basis i labbet, så man får väldigt bra 
träning i dessa. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Ja. Det var inga konstigheter. Hade han tid, och om man kände att det var nödvändigt, kunde 
man alltid diskutera med honom. Jag hade dock en doktorand som ”underhandledare” som 
jag diskutera väldigt mycket med.  
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Jag använde if och utökad reseförsäkring. Kostade drygt 1000 kr.  
 
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 Kemi-stipendiet som distribuerades av CHUST-kommitén för att ge alla 
kemistuderande lika mycket pengar sammantaget med studenternas eventuella lön på 
universitetet. 

 
Jag använde även egna besparingar. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Platsen var betald. Jag fick $2500 som skickades med check hem till Sverige. Jag behövde 
alltså inte fylla i några papper utöver personuppgifter.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Jag och den andra CHUST-studenten vid University of Miami ordnade boendet tillsammans. 
Vi fick tag i en student vid UM som skulle bo hemma över sommaren. Vi hade en rymlig 
lägenhet med två sovrum och två badrum. Hyran låg på $1700 i månaden (dyrt men värt det 
pga närheten till universitetet). I detta ingick el, vatten, AC, kabel-TV, WiFi och pool såklart ;). 
Depositionen på en månadshyra fick vi, lite otympligt, tillbaka i kontanter dagen innan vår 

hemresa. 
 

16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Det var segt att varken ha bil eller cykel... att åka buss och metro rail var billigt men till och 
från ganska opålitligt. Ett tips är att antingen hyra bil (beroende på var man hittar boende) 
eller köpa/hyra cykel. Det är praktiskt att cykla i miami fick vi kontant höra av vår professor. 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
6200 kr 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

 South beach (no shit?!). Både på dagen och på natten. 

 Cradon Park (på Key Biscane) är en väldigt trevlig strand som praktiskt taget var tom 
på vardagar. Den stänger dock kl 20. 



 Åk till Marlin Stadium och titta på Miami Marlins förlora i baseball =). Stadion är stor 

och rätt häftig men rätt glest med folk =P. Försök att titta upp reglerna innan 
matchen/gå med någon som kan förklara =) 

 Scotty’s landing. Jättemysig, något undangömd krog. Mahi Mahi Sandwich 
(Guldmakrill, kallas dolphin men är inte däggdjuret delfin...) är riktigt bra!  

 Åk inte till Museum of Science. Det var väldigt inriktat mot barn. Tydligen ska 
Seaquarium ha liknande inriktning mot barn, vi åkte aldrig dit. 

 Däremot bör man besöka Viscaya Museum and Gardens som ligger mitt emot.  Detta 
om man vill titta på ett hus från tidigt 1900-tal men inredning från 1700-tal samt en 

imponerande trädgård. 
 Fairchild Tropical Botanic Garden var riktigt ballt! Massa ödlor (vilda  och av modell 

större) och ett schysst fjärilshus. Detta utöver att det är en botanisk trädgård såklart.  
 Titta på när Miami Heat vinner NBA är också ett hett (hoho) tips. ;)  

 Det finns ett gäng barer/nattklubbar i Brickell, nära 10th street stationen (metro 

mover). Åker man dit måste man dock ha en plan för hur man ska ta sig hem när 
metron slutar gå... 

 Everglades. Alligatorer + ”Airboat” = asballt. 
 

Det finns mycket att göra. Fråga folk vad mer man kan göra, dra med folk och låt dig bli 
meddragen på grejer!  

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

Innan resan: Det var svårt att veta om man kunde lita på personen vi skulle hyra lägenheten 
av. Vi fick ett kontrakt på påseende som verkade bra. Det var dock svårt att veta hur äkta 

detta kontrakt var. Det gick  bra till slut. 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? 
Japp 
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) 

Miami är varmt, fuktigt, fullt med ödlor (<3) och regnigt. Skaffa ett paraply, nyss... Solen 
skiner också ibland ;). 

 
Försök hitta boende nära universitetet för att slippa lång cykelturer/hyra bil. Man vill inte gå 

helt enkelt, det blir trist och för långt. Att åka metron på morgonen gjorde vi aldrig men 
hörde bara att det är sådär och den knappt går att lita på. 

 
Ta med brevet, som formellt accepterar dig hos professorn, till gymmet för att bli medlem. 

Det är ett bra och relativt billigt gym. Vet inte om man kan göra detta innan man har fått sitt 
studentkort (Cane Card). 
 
Man får rabatt lite här och där med sitt Cane Card. 
 
Börja planera helgerna tidigt, tiden rinner lätt iväg. 
 


