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Sebastian Buhai er ny forskningsassistent på Nationaløkonomisk Institut
På kontoret på sjette sal i Prismet mødes man
af stilfærdige jazztoner i den klassiske genre,
en væg plastret til med gamle minder af
familie og venner i billedform samt et
gedigent håndtryk.
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GENVEJE

Afsenderen af håndtrykket kommer fra den
centrale del af Transsylvanien i Rumænien, er
26 år, hedder Sebastian Buhai og er ny
forskningsassistent på Nationaløkonomisk Institut.
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Han forlod Rumænien efter gymnasiet og tog til Holland, hvor han læste i
syv år, før han i efteråret endte på Handelshøjskolen – som
forskningsassistent. Han forsker i, hvordan virksomheders arbejdsmiljø
influerer på økonomien; for eksempel om der er ligheder mellem
virksomheders bundlinie og arbejdsmiljø.
Ph.d.’en er endnu ikke færdiggjort i Holland. Efter planen skal den ligge
færdig til sommer. Foreløbig har han fået en to-årig kontrakt med
Handelshøjskolen. I en by, der minder ham meget om første stoppested i
Holland, Utrecht.
- Jeg har indtrykket af Århus som en by med mange studerende og
mange unge mennesker. Nøjagtig som Utrecht, siger Sebastian Buhai,
der også har boet i Amsterdam.
Danskere er familiemennesker
Sebastians egen familie er vidt omkring. Søsteren har bosat sig i USA,
mens forældrene bor i Rumænien. Selv er han i hjemlandet to gange om
året.
Han kan godt lide at gå ud om aftenen, selv om han gruer noget ved de
høje priser på restauranter og barer.
- Jeg går en del ud i Århus’ byliv. Nok også mere end danskerne gør. I
Holland var jeg en del sammen med portugisere, spaniere og italienere.
Hvis de ikke gik i byen mindst fire gange om ugen, ville de ikke overleve,
og sådan har jeg vel også fået det, griner Sebastian.
Danskerne er ifølge ham mere familiemennesker:
- Ikke noget ondt om det overhovedet, men når danskerne får børn og
stifter familie, går de ikke særlig meget ud. Det er selvfølgelig godt, fordi
de sørger for deres familie, men lidt underligt fordi jeg tidligere har
været vant til noget andet, siger Sebastian, der taler rumænsk, engelsk,
fransk, italiensk og hollandsk samt enkelte danske gloser.
A glass of excellent wine
Sebastian nyder gerne, som han selv siger, a glass of excellent wine.
Dertil spiller han skak. Madlavningen er ikke en kunst, han ynder at
beskæftige sig med.
- Min mave bryder sig ikke bestemt ikke om mine madlavningsevner.
Den foretrækker at spise ude, siger han og bryder ud i et stort grin.
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