
Side 1 

 

  

Fullriggeren og fregattskipet1 ”Gantock Rock” av 

Langesund 
 

1 Noen bilder av seilskipet 

 

 
Bilde av fullriggeren ”Gantock Rock”. Maleri fra Langesund og Omegns 

Sjømannsforenings samlinger 

 

 
Maleriet av Fullriggeren ”Cantock Rock” som som ble gitt i gave til foreningen av   

Skipsreder H. P. Jacobsen. Bilde er tatt av hans barnebarn Fru Unni Mørk. 

                                                 

1
 Et fregattskip eller en fullrigger, tidligere òg kalla fregatt, er ett skip med tre 

eller fire (unntaksvis fem) mastrer med skværseglrigg på alle mastrer. Mastene 

på fregattskip er, regna fra baug til hekk:  

 fokkemastra  

 stormastra  

 kryssmastra  

 jiggermastra (bare på fire - og femmasta skip)  

 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Fregatt&action=edit&redlink=1
http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Skv%C3%A6rsegl&action=edit&redlink=1
http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Fokkemaster&action=edit&redlink=1
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Stormaster
http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Kryssmaster&action=edit&redlink=1
http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Jiggermaster&action=edit&redlink=1


Side 2 

 

 
”Gantock Rock” på slippen i Langesund etter grundstøting ved Jomfruland 

 

 
Mannskapsbilde fra fullriggeren ”Gantock Rock” 

 



Side 3 

 

2 Kortfattet resymé av skipets historie 

 

Foreningen fikk i 1932 sitt første skipsmaleri forært av Skipsreder H. P 
Jacobsen. Maleriet av fullriggeren ”Gantock Rock”2 ble høytidlig overlevert 

av Jacobsen selv til formannen i Langesund og Omegns Sjømannsforening i 
forbindelse med et medlemsmøte. 

Litt om seilskipets historie: 

”Gantock Rock” er en fullrigger, men er også betegnet som fregattskip. 

Skipet er bygget i jern og er på 1556 brutto tonn (2 200 tonn dw.) og 

bygget av A. Mac. Millan & Son i Dumbarton England i 1879. 

Skipet var i rederiet Jacobsen & Cos eie fra 1916 til 1923. Kaptein i 

perioden skipet var registrert i Langesund var M. Fredriksen han var bosatt 
i Langesund. 

Skuta seilte med trelast på Canadas østkyst, men den har også rundet 
Kapp Horn. Det er hendelser som tyder på at den også fraktet norske 

emigranter til Amerika. I amerikanske emigrantkilder finner vi at seilskipet 
anløp Ellis Island uten for New York både i 1918 og i 1919. ”Gantock Rock” 

ble solgt til opphugging i Kiel i 1923. 

  

 

 

 

                                                 
2
 Navnet på seilskipet ”Gantock Rock” skrives også i noen sammenhenger 

”Cantock Rock”. Vi har valgt å benytte det navnet som H.P. Jacobsen selv har 

benyttet i sin omtale av skipet.  


