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Grønlendsk oljuhavn nýggjan stjóra
Grønlendska oljuútgerðarhavnin Artic Base Supply, sum hevur havt ein
týðandi leiklut í teimum seinastu boringunum í Vesturgrønlandi og uttan iva
fer at vera veitari til komandi boringar eisini, hevur fingið nýggjan stjóra. Tað
er tann 42 ára gamli Jens Panum Have, sum tekur við eftir Steen O.Petersen,
ið fer aftur í sítt gamla starv hjá Danbor í Esbjerg. Steen Petersen, sum nú
gevst, er ikki ókendur í Føroyum. Tá skjøtil varð settur á oljuleitingina í
Føroyum seinast í 90-unum og byrjanini av hesi øldini var hann og Danbor
partur av royndunum hjá tvørámonnum at fáa oljuhavnina til Drelnes. Hesar
royndir miseydnaðust, tá oljufeløgini ístaðin valdu Runavík til oljuhavn. Steen
vitjar tó í Føroyum framvegis, tá nevndarfundir eru í føroysk-danska
partafelagnum á Tvøroyri, sum ikki hevur slept ætlanunum einaferð í
framtíðini at vera við aftur í kappingini at gerast oljuhavn fyri møgulig fund og
útbyggingar. Jens Panum Have hevur royndir frá oljuvinnuni. Hann var eitt
skifti stjóri í Hoyer Denmark, sum veitir tænastur til oljuvinnuna. Hann kemur
nú úr einum starvi hjá matvørusamtakinum Aldi. Hann tekur við starvinum í
Nuuk í februar. Eg eri vísur í, at vit í Jens Panum Have hava funnið tann rætta
mannin at halda fram við tí stóra arbeiðinum, sum Steen O. Hansen hevur
lagt í fyritøkuna hesi seinastu arii, sigur Niels Clementsen, nevndarformaður í
Arctic Base Supply. Mynd Steen O. Petersen, sum nú gevst sum stjóri á Artic
Base Supply í Grønlandi fyri at fara aftur til Danbor Service í Esbjerg, sum
framvegis er við í arbeiðinum hjá tvørámonnum at bjóða Drelnes ella annað
øki fram til framtíðar oljuhavn. Her vitjar hann í Føroyum í sambandi við
nevndarfund í felagnum á Tvøroyri. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller Artic Base
Supply í Nuuk

