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Ny virksomhed i Gelsted
- om at turde turde i en høj alder

Juni 2007

Først på året startede en ny lille virksomhed op her i Gelsted, en ”nichevirksomhed”, som tilbyder alt
inden for sekretærarbejde: renskrivning, transskribering, oversættelse, korrekturlæsning, oprettelse af
hjemmesider o.m.a.
Det er jo meget oppe i tiden at lave iværksætteri, og der er faktisk lige udkommet en udmærket bog om
emnet af Martin Thorborg, dansk erhvervslivs ukronede gadedreng, ”Iværksætter til jeg dør”. Og der er
også god hjælp at finde hos Middelfart Erhvervscenter. Og SKAT laver informationsmøder for
nyregistrerede. Så, det er bare på med vanten og springe ud i det, hvis du har en idé.
Men i dette tilfælde, så drejer det sig om årgang grå guld, med mange års erfaring som sekretær i mange
sammenhænge. Lena Boye turde turde og er nu gået i luften med en lille virksomhed, som har fået en
flyvende start. Men hvorfor gjorde hun det?
Jo, jeg har været på arbejdsmarkedet siden 1965, hvor jeg kom i lære på en avis. Siden hen via et par
jobs i det private erhvervsliv blev jeg sekretær for psykologerne på det daværende Statens Psykiatriske
Afdeling på Odense Universitetshospital. Ville dog have mere uddannelse, og tog studentereksamen fra
kursus og begyndte at læse engelsk på universitetet. Fik bifag, men stoppede, fordi jeg fik mulighed for
et job som sekretær for en overlæge, som bl.a. underviste og forskede en del i udlandet. Så jeg brugte
mit engelske. Han hjembragte fra en af sine rejser til USA en computer ! – hovsa, sådan en størrelse
havde jeg aldrig set. Men jeg blev hooked på det, og har altså været med siden computerens barndom.
Senere rejste jeg til Nuuk et par år, og var også der med til at udvikle computerteknikken i det daglige
sekretærarbejde. Hjemme igen i Danmark fik jeg job som psykolog-/lægesekretær i socialmedicinsk
afsnit i en stor kommune, men efter 10 år blev det for broget med alle deres omstruktureringer og flytten
kontorer m.v., og jeg fik job i en speciallægepraksis med samme speciale, som jeg havde arbejdet med i
mine 13 år på OUH. Men men men – i de to år jeg var ansat på denne klinik, blev jeg dagligt mobbet af
en af cheferne, og til sidst bukkede jeg under, gik ned med flaget, blev sygemeldt, langtidssygemeldt, og
til sidst fyret, fordi klinikken ikke ”tålte” en langtidssygemeldt medarbejder. Men jeg ”tålte” altså heller
ikke daglig mobning fra en chef. Og hvad så. Jeg var 58 år. Ikke nogen attraktiv alder i relation til et nyt
job, selv om man taler så meget om ”det grå guld”. Og jeg var slet ikke parat til et nyt
ansættelsesforhold, hvor jeg måske kunne blive udsat for endnu et nederlag.
Da jeg kom hjem fra Grønland, fik jeg sådan set idéen til et vikarbureau, og tog nogle tiltag til det, men
dengang var internettet ikke så udbredt, og jeg havde ikke rigtig mulighed for at videreudvikle min idé.
Men sideløbende med mit ”officielle” arbejde begyndte jeg at skrive for folk i min fritid, og det blev

lige så stille til mere og mere. Så med internettets muligheder fik jeg oparbejdet en kundekreds, og jeg
tog så skridtet fuldt ud og startede op her ved årsskiftet.
Og hvad er det så, jeg egentligt arbejder med, og hvordan gør jeg det ? - Jo, jeg har en hjemmeside, som
jeg har lagt link ud til på alle mulige søgesider, og så googler og finder kunderne mig. Det er alle
mulige: store firmaer, som outsourcer den gammeldags sekretærfunktion, fordi de ikke har personale
ansat til det, det være sig transskribering af generalforsamlinger, møder, personaleinterviews m.v. Eller
private personer, som vil skrive deres erindringer. Eller studerende, som skal skrive speciale og laver
interviews til det. Eller bogforlag, som skal have læst korrektur på en bog. Eller filmselskaber, som skal
have transskriberet nogle lydoptagelser. Eller psykologer, som skal have skrevet deres erklæringer. Eller
læger, hvis sekretær er sygemeldt. For tiden skriver jeg fast for en speciallæge, og han har besluttet at
”ansætte” mig som ekstern sekretær. Jeg har sågar renskrevet 120 sider håndskrevne noter til Johannes
Evangeliet for en præst, som skulle bruge det til en artikel. Og jeg har renskrevet håndskrevne noter for
et engelsk firma, som skulle oversætte disse noter til engelsk, men hvor de ikke kunne tyde
håndskriften.
For nyligt har jeg afsluttet korrekturlæsning på en bog, hvor jeg fik den i papirudgave. Det vil sige, det
var sådan rigtig gammeldags korrektur med den røde blyant. Og så kan jeg jo sidde i mors gode stol
med benene oppe på sofabordet og tjene penge. Det er da ret fedt.
Qua mit arbejde får jeg virkelig indsigt i mange ting, og det er rigtig spændende. Det er simpelt hen det
bedste, jeg har gjort i mange år, og det skulle jeg have gjort for længe siden. Og jeg har fået indrettet et
dejligt kontor herhjemme, helt efter min egen smag. Og der er ikke rygeforbud, eller faste kaffepauser
på 15 minutter, eller stressede kolleger, eller sure chefer. Og jeg skal ikke stresse rundt for at nå at være
på arbejde til tiden.
Og jeg har verdens dejligste udsigt, som
jeg virkelig nyder. Sådan en som mig
bruger jo blindskrift på tastaturet, så jeg
kan sidde og følge med i fuglelivet
udenfor vinduet samtidig med, at jeg
arbejder. Vi holder meget af havens fugle,
og vi har mange af dem. Min mand har
opsat en masse foderbrædter og
rugekasser, og det er bare dejligt.

Så, hvis du går med en lille iværksætter
i maven, og du er lidt træt af jobbet og
har en god idé, så spring ud i det. Det
kan kun blive bedre end et job, hvor du
ikke trives. Og det er vigtigt at trives i
dit arbejde. Det kan jeg skrive under på
efter min nedtur i mit sidste job på
arbejdsmarkedet. Det gælder om at
turde turde - og det har jeg så turdet.

Lena Boye, juni 2007

