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Det grå guld kunne selv

Skærmen og tastaturet er de vigtigste redskaber i Lena Boyes
virksomhed, som hun har udviklet efter en fyring for et par år
siden. (Foto: Hans Østergaard)

Efter sygemelding og fyring satte Lena Boye selv skub i karrieren.

GELSTED: - Jo, man kan komme længere ud, griner Lena Boye, da hun lukker op til privaten på Fyrrevej i
Gelsted, der også fungerer som base for hendes forretning, som hun kalder "boylenvikar". Det er en internetbaseret virksomhed, og derfor betyder det ikke så meget, at hun bor og arbejder samme sted.
Hun har det meste af sit arbejdsliv arbejdet som sekretær - mest for læger, men på den sidste arbejdsplads
oplevede hun at blive mobbet så meget af chefen, at hun blev sygemeldt og til sidst sagt op.
- Det varede et halvt års tid at komme oven på igen, men siden er det gået stærkt, fortæller Lena Boye.
Det er internettet, der har gjort det nemt at sidde i en "afkrog" som Gelsted og løse opgaver fra hele landet, og
Lena Boye har den fordel, at hun har fulgt med i edb'ens udvikling siden den spæde start.
- Jeg var på en sygehusafdeling i begyndelsen af 1970'erne, hvor en af overlægerne havde en computer med
hjem fra USA, og det vakte min interesse med det samme, fortæller hun.
Men selv om Lena Boye betjener sig af internettet, er det langt fra alle hendes kunder, der gør det.
- Jeg får også opgaver, hvor jeg renskriver håndskrevne notater, men gennem mit arbejde som lægesekretær,
er jeg vant til at tyde selv meget utydelige håndskrifter, siger hun.

Som en af de meget spændende opgaver nævner hun 100 sider håndskrevne notater til Johannes evangeliet.
Hun måtte på biblioteket for at låne Biblen for bedre at løse opgaven.
Der er også flere psykologer, der ikke har egen sekretær, og som overlader det til Lena Boye at skrive journal
efter dikterede bånd eller MP3 filer.
- Det er heller ikke så længe siden, jeg renskrev referat fra en stor generalforsamling, der var optaget på kassettebånd, så opgaverne er mangeartede.
Lena Boye læser også korrektur for nogle forlag.
- Så svinger jeg benene op i sofaen og gør det på gammeldags maner med at sætte røde streger.
Der ryger også oversættelser gennem hænderne på hende, mest engelsk, men også lidt tysk.
Fra at være kasseret på arbejdsmarkedet i en alder af 57-58 år, er det lykkedes Lena Boye at etablere sig med
eget firma. Et velkørende et, oven i købet.
- Ind imellem har jeg så travlt, at jeg nok burde have en medarbejder. Der er da opgaver, jeg må sige nej til,
selv om det er svært, siger hun.
Selv om alderen er 60 år næste gang, drømmer Lena Boye ikke om at gå på efterløn.
- Nej, jeg bliver ved, så længe jeg overhovedet kan, erklærer hun.

Af Bodil Reimers

De kulørte påskeæg i haven er en skik fra Lena Boyes tyskfødte mand (Foto: Hans Østergaard)

