Iværksætter som 59-årig
Den nu 60-årige Lena Boye blev iværksætter af nød men nyder nu livet som selvstændig
Af Benedikte Obel
- Havde jeg vidst, det var så godt for mig at være selvstændig, så var jeg blevet det for ti år siden,
siger Lena Boye, der er uddannet som sekretær og lever af at renskrive, oversætte, læse korrektur og
transskribere båndoptagelser. Det sidste udgør halvdelen af hendes arbejdstid, da hun arbejder for
en speciallæge. Og så går resten af tiden hurtigt, med opgaver for blandt andre Danmarks Tekniske
Universitet, et medicinalfirma, Marinens Bibliotek og to psykologer.
- Jeg får ny viden hver dag, og det gør arbejdet spændende at høre om så mange forskellige måder
at arbejde på. Men det kommer ikke videre, understreger Lena, der har tavshedspligt.
Hun har en stor kontaktflade via sine to netværk, Morgendagens Heltinder og Webgrrls på
Internettet, og det betyder, at jobbet ikke bliver for ensomt.
- Vi søger råd hos hinanden, der er altid nogle, der svarer, og det går hurtigt, siger Lena, der nu har
så mange kunder, at hun har søgt hjælp udefra, blandt andet via sine netværk. Men travlheden er
ikke stressende på en dårlig måde, og Lena vil blive ved med at arbejde så længe, hun kan. Efterløn
frister hende ikke.
- Jeg har jo gode forhold; mit kontor herhjemme er indrettet efter min egen smag, jeg kan se på
fuglene i haven, mens jeg arbejder, jeg kan ryge, når jeg vil, holde pause, når jeg vil, og der er ingen
sure chefer, siger Lena. Det sidste er noget, hun har erfaring med; i sit sidste job som lønmodtager
blev hun mobbet, fik en depression, og efter en langtidssygemelding blev hun fyret.
- Så var jeg arbejdsløs, 58 år gammel og havde ikke mod på at finde mig et job – det kunne måske
blive endnu et nederlag. Så da jeg var kommet mig, startede jeg det her op. Jeg havde i nogle år haft
lidt fritidsarbejde, så jeg havde et par kunder og lidt udstyr, fortæller Lena, der med en
arbejdscomputer, en bærbar og noget transskriberingsgrej med blandt andet hovedtelefoner har
investeret under 30.000 kroner i firmaet.
- Det bedste ved at være selvstændig er, at man selv tilrettelægger arbejdet. Og takket være min
bærbare computer kan jeg tage arbejdet med, når vi for eksempel skal til Sydfrankrig til sommer.
Min største kunde holder nemlig ikke ferie på samme tidspunkt som jeg. Men det hele kommer som
lydfiler på min e-mail, uanset om jeg sidder på Fyn eller i Frankrig. Og når det er ens eget firma,
føles det ikke helt som arbejde alligevel.
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