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Torsdag den 14. juni kl. 12 sosattes vrerftets nybygning
nr. r45, ct B95o ts. fragtmotorskib til rederiet >>Myren<<.

Dibshandlingen blev foretaget af fru direktsr Emit
C. Hertz, som gav skibet navnet >>Arngrim<<. Arngrim
ct et gammelnordisk navn og ogs& navnet pi en sagnhelt
af jaettebyrd, cier i tvekamp vandt svardet >>Tyrfing<<.

Skibets hoveddin-rensioner er:

Lrngde n-rellem perpendikulerer . .

Brerlcle pi spant
Hojde ti l  shelterdek

Skibet er bygget til Lloyds hojeste klasse med 2 gen-
nemgiende dak, bak, halvhoj poop samt huse midtskibs
og agter. Lastrummenes kubik er ca. 525.ooo cub.ft.
grain.

Hovedrnaskineriet bestir af r stk. 7 cyl. B & \7 enkelt-
virkende z-tak'ts diesolrotor n'red tur.boladning, t1'pe 76:-
VTBF-rr5, der udvikler 49oo IHK ved rr5 o/tn, og
som giver skibet en fart pi r41/a knob i fuldt lastet
ti lstand.
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Aflobningen oververedes af representanter for rede-
riets bestyrelse og direktion foruden medlemn.rer af vr,fi-
tets bestyrelse og direktion samt en del indbudte gester.

Ved den efterfolgende frokost p& hotel >>Harmonien<<
talte formanden for vrerftets bestyrelse, direktsr Hakon
Christiansen, for rederiet >Myren<< og udtrykte de bedste
onsker for det nye skib. Skibsreder Biilow-Jensen fra
r>Myrenrr takkede for det forelobige resultat af verftets
arbejde og h8"bede, at skibet meget snart riitte kunne
afleveres og indsrttes i drift.

Direktor O. Christiansen talte for gudmoderen, fru
clirektor Hertz, og overrakte hende en erindring om
dagen, l.rvorefter fru direktsr Hertz takkede og lovede
at falge ))Arngrim(( med den storste interesse, si lenge
det eksisterede.

Endvidere havde baron Juel-Brockdorff og direktsr
IIertz ordet.

En del af gesterne overnattede i Nakskov og foretog
tilbageiejsen til Kobenhavn med Det Ostasiatiske Kom-
pagnis rn. s. r>Sinaloa<<, som netop den neste morgen
afgik fra vrerftet p& sin provetur.
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Gudmoderen, fru direktor Emil C. Hertz

Fru direktor Hertz, direktor Emil C. Herz,

ditektor J. Chr. Aschengreen, greve Ahlefeldt Laurvig,

hgjesteretssagforer N. J. Gorrissen

Overiogenior Otto Petersen,

prokurist H. Mollerup, fru skibsinspektor p.\f. Clausen,

skibsinspektor P.I(. Clausen,

fru prokurist H. Mollerup

Fru Aage Hartel, fru Axel Brandrup,

skibsreder Axel Brandrup, direktsr Chr. Larsen,

skibsreder Biilow-Jensen
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