
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Joakim Halldin Stenlid  

 

2. E-mail: kjhs@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Kemiteknik, molekulär vetenskap och teknik  
 

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

5. Ansvarig professor (namn & e-mail):  Marcus Weck, marcus.weck@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): Michael Kahn, mgk225@nyu.edu 

 
9. Visum (J1 eller F1)?: J1 

 

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

etc.): Formulär från skolan fylldes i och skickades in tillsammans med pass kopia och 

bevis på finansiering (utdrag från bankkonto med minst $2000). Dessutom skickades ett 
intyg om reseförsäkring in. Det tog ca 5 veckor innan jag fick mitt DS2019 från skolan 
dvs omkring 1månad innan min avfärd. Visumintervju kunde ordnas snart efter det att jag 

fick mitt DS2019. Allt var färdigt ca 3 veckor innan avresan.  
 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 v, 6/6-12/8 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): 6-8h, inga helger 

 
13. Ämnesområde: Organisk syntes/katalys  

 
14. Beskriv kort ditt projekt! Syntetiserade en Salen-Co(III) katalysator for asymetrisk 

ringöppning av terminala epoxider. Det innebar mycket syntetiserande av organiska 

molekyler via många olika reaktionssteg av olika typer (tex grinard och transesterifiering) 
och analys med NMR, IR, SEC, MALDI-TOF, GC-MS 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? Fick framförallt lära mig att utföra organisk syntes i praktiken inklusive 
olika instrument och tricks man använder sig av i ett organkemi labb. Väldigt lärorik och 



det fick mig att inse hur lite laborativ erferenhet man får från KTH. Dessutom bra 

efarenhet från hur vetenskap bedrivs i allmänhet. Mina teoretiska förkunskaper var 
tillräkliga även om en del specifica kunskaper om projektet behövde inhämtas.  

 

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

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Leva utomlands från Gouda 
reseförsäkringar. Kostade 1920 SEK.  

 

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? Stipendier och privata 

besparingar. Fick ett resestipendium från kemiskolan och ett resestipendium från Svenska 
Kemistsamfundet (http://www.chemsoc.se/page49.aspx).   

 

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

vid universitet för att få betalning? Nej. 

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

trivdes du med arrangemanget? Hyrde en lägenhet vid Prospect Park i Brooklyn som 
jag hittade via en annons på svenska kyrkan i New Yorks hemsida. Vi betalade ca 5000 
SEK/mån. Det trivdes jag kalas bra med.  

 

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

Boendet var det ända som var dyrare än i Sverige. Det mesta var billigare. Tunnelbanekort 
ungefär som i Sverige.  

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 4917 SEK ToR. 
 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Top of the rock har fin utsikt över Manhattan, en 

koncertupplevelse på Governors Island med skyskraporna i bakgrunden är svårslaget, 
stränderna på Long Island är en bra dagsutflyckt, både Philadelphia, Boston och 

Washington D.C ligger ganska nära och en bussbiljett är inte så dyr. Vad gäller mat och 
nattliv så har east village många goda men billigare mathak, Williamsburg har många 
mysiga pubbar o dyl. Favoritburgaren finns nog på Shake Shack. 

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

inte komma på något bra. Kackerlackor kan vara ett problem... de slår man inte ihjäl, då 
kan de sprida sina ägg, utan man sprayar dem med gift eller fångar dem.  

 

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

studenter kan ta del av din information? Ok. 

 

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 

Till den som eventuellt åker till NYU nästa år, titta noga runt på de olika 
forskningsprojekten som finns hos olika forsknigsgrupper på NYU (finns på hemsidan) i 

god tid – det finns många att välja på. Jag kan verkligen rekomendera Weck gruppen till 
den som vill hamna i en rolig och framgångsrik forskningsgrupp med duktiga och 
hjälpsamma medarbetare.   

http://www.chemsoc.se/page49.aspx

