
08
URR 2022

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS



©Itsasmuseum Bilbao

Harri eta herri.
Ixasoa eta mendiak.
Mailu batekin
eta 
biola batekin.

Gabriel Aresti
Harri eta herri
85. orria



Museoak ikuspegi askotatik begiratuta erakusten du itsas ondarea, eta 
aniztasun horrek isla du aldian aldiko buletin hauetan ere, Bizkaiko 
historia eta kultura ezagutzen duten adituen eta pertsonen kolabora-
zioen bidez.

Anselmo Guinea margolari ospetsuaren Txalupa Josephita obra auke-
ratu da ale honen atarikorako. Hain zuzen ere, balio artistiko eta histo-
riko handiko margolana da erakusketa iraunkorreko koadro hori, XIX. 
mendearen amaieran jazotako gertaera baten lekuko baita: Goizeko 
Izarra ontziko eskifaiak Josephita txalupa erreskatatu zuenekoa. Goi-
zeko Izarra ontzia Ramon de la Sotaren jabetzakoa zen, eta, hain zuzen 
ere, ontzigileak Guinea lagunari eskatu zion erretrata zitzan ordukoan 
bizirik irtendako naufragoen aurpegiak. Historiako pasarte jasota 
dago, orobat, Ondarroako kofradian gordetako idatzi batean.

Bigarren artikuluan, bi ondare-mota lantzen dira: itsas ondarea eta in-
dustria-ondarea. Bizkaiko erriberako arotzeriarekin loturiko makinen 
eta erreminten bildumara gehitutako pieza bat aurkezten du: lodie-
ra-makina bat. Bildumako beste guztiak bezala, pieza hori Erainen za-
harberritu eta kontserbatu da, Bizkaiko erriberako arotzeriari buruzko 
gure proiektuaren barruan.

Elkano, nabigazioa eta zientzia aldi baterako erakusketaren komisario 
eta itsas historialari Xabier Armendarizek aztergai hartu du XVI. men-
deko jakintza, espezieen salerosketa helburu harturik Magallanesek 
hasi eta Juan Sebastian Elkanok munduari lehen bira eginez amai-
tutako bidaldiaren garaiko jakintza. Izan ere, mugarri historikoa izan 
zen garai hura itsasketaren bilakaeran, kabotajetik nabigazio ozeani-
korako jauzia egitea ahalbidetu baitzuen zientziak.
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Juan Mari Rekalde museoaren entziklopedia partikular eta Bizkaiko 
XIX. mendeko itsas historiaren aditu eta zaleak Euskaldunako 3. dikea-
ri buruzko xehetasun berriak emango dizkigu; Itsasmuseumen dike 
hezea da, gaur egun, eta goren mailako ondare-multzo bat osatzen du 
1. eta 2. dikeekin batera.

Artea, modeloak, nabigazio-tresnak, lanabesak, makinak eta bestelako 
ondare-elementu materialak dira, ahozko memoriarekin eta jakintza-
rekin batera, museoak xede duen itsas ondarearen adierazpen nagu-
sietakoak, eta diziplina anitzetan diharduten kideek osatutako talde 
konprometitu bat arduratzen da haiek guztiak kontserbatu, zaharbe-
rritu, ezagutzera eman eta zabaltzeaz, askotariko bideak erabiliz; ho-
rien artean, honako buletin hau, Marítimas. Talde integratzailea da, eta 
irekita dago bere esperientziaren eta jakintzaren ekarpena egin nahi 
duen edonori.

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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Hala kontatu zuen Kantabriako 
prentsak Anselmo Guinea artista 
bilbotarrak ‘Josephita’ txaluparen 
erreskatea lanean betikotu zuen 
eszena hori. Obra 1900. urtekoa 
da, eta Ramón de la Sota y Llano-
ren jabetzako Goizeko Izarra yate-
ko marinelek txalupako arrantza-
leak erreskatatu zituen unea 
irudikatzen du. 
Obra 2003an dohaintzan eman 
zion Villalonga de la Sota familiak 
Itsasmuseumi, eta, zaharberritze-
ko zenbait lan egin ondoren, gaur 
egun, ederki ematen du Itsasmu-
seumen erakusketa iraunkorrean, 
naufragioei eta itsas salbamen-
duari eskainitako esparruan. 

Naufragioa
1899ko uztailaren bia zen. Onda-
rroako Josephita txalupa Caballo 
izeneko eremutik hamabi miliara 
zegoen arrantzatzen, Santander 
eta Asturias artean, hegaluzearen 
kostera betean. Eskifaia zortzi 
gizonek osatzen zuten, guztiak ere 
Ondarroako herritarrak. Ilunduta 
zegoen galerna izugarri batek us-
tekabean harrapatu zituenerako. 
Haize gogorraren eta altxatu zi-
ren olatu handien ondorioz, txalu-
parenak egin zuen, txiki-txiki egin 
baitzuten, eta eskifaiako zortzi ki-

‘Josephita’ txaluparen 
erreskatea
Izaskun Etxaniz

“Herenegun goizaldeko lauetan, 
Josefina bailandra atun-ontzia, On-
darroako matrikuladuna eta zortzi 
marinelez hornitua, hondoratu egin 
zen Santoñako hondartzatik hamabi 
milia ipar-mendebaldera. Goizeko 
Izarra yateak –Ramón de la Sota bil-
botar ontzi-jabe jaunaren jabetza-
koa, zorionez bertan ari baitzen 
nabigatzen, armadorea ontzian 
zeramala– bailandrako sei marinel 
salbatzea lortu zuen, baina ezin izan 
zuen hori egin gainerako biekin.” 

– La Atalaya, 1899ko uztailaren 4a. 

PIEZA. Itsasmuseumeko 
itsas bildumari balioa 
emateko atala, pieza 
nabarmenduaren, pieza 
zaharberrituaren edo 
dohaintzan jasotako 
ondasunaren bidez
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deak noraezean utzi zituen, ahal 
zuten moduan eusten mastari eta 
egur zatiei, Antiguako ama birji-
nari erregutzen, defendatu zitzan. 
Agonia orduen ondoren, hurrengo 
goizean, zoriak eragin zuen Goize-
ko Izarra yatea inguruan nabi-
gatzen egotea –denboralea tarte-
ko, ibilbidea aldatua zeukan–, eta 
zelatariak olatuen arteko honda-
kinen artean Josephitaren masta 
bereizi ahal izatea. Maniobraren 
konplexutasuna eta arriskua gora-
behera, Goizeko Izarrako marinelek 
ontzi bat erriatu zuten uretara, bi 
marinel lekeitiar, elantxobetar bat 

eta ermuar bat barruan zituela. 
Zailtasunez, sei arrantzale sal-
batzea lortu zuten. Zazpiga rrena 
ozeanoan galdu zen ontzira ja-
sotzeko ahaleginean zebiltzala, eta 
zortzigarrena desagertuta zegoen 
eurak iritsi zirenerako. Naufra-
gioan hil ziren bi arrantzale gaz-
teak 14 eta 24 urtekoak ziren, on-
darrutarrak biak: Lorenzo Badiola 
Osa eta Pedro Azpiri Antxustegi. 
Artelana Anselmo Guinea artista 
bilbotarrari buruzko zenbait era-
kusketatan egon izan da. Itsas-
museumetik, azkenekoz, 2012an 
atera zen, “Anselmo Guinea (1855-
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1906). Modernitatearen jatorriak 
euskal pinturan” izeneko erakuske-
tan jartzeko; Bilboko Arte Ederren 
Museoak margolariari eskaini zion 
erakusketa monografikoa izan 
zen, Mikel Lertxundi Galianaren 
komisariotzapean egina. Euskal 
pinturaren modernizazioa eragin 
zuten XIX. mende amaierako eus-
kal artisten lehen belaunaldia or-
dezkatzen du Guineak. 
Ramón de la Sota y Llanok, en-
presaburu emankorra izateaz gai-
nera, modu aktiboan parte hartu 
zuen kulturaren alorrean, euskal 
arte-adierazpenen aurrerapen-
ean lagunduz, bai letren espa-
rruan, bai musika nahiz pintu-
rarenean. Arte bilduma handi bat 
izan zuen, eta garai hartako ar-
tista askoren lagun izan zen, bes-

teak beste, Anselmo Guinearena. 
Elkarrekin itsas txangoak egiten 
zituzten Goizeko Izarra yatean, 
eta, zalantzarik gabe, artelan hau 
margotzeko inspirazio iturri izan 
ziren. Neurri handiko olio-pintura 
da, nabarmentzekoa haren errea-
lismo eta dramatismoarengatik. 
Dirudienez, Guinea bizirik ate-
ra zirenekin ha rremanetan jarri 
zen haien aurpegiak margotu, eta 
inork ahantz ez zitzan. 
Ontzi-jabea eta itsaso zale amo-
rratua izan zen De la Sota, eta 
bost laketontzi –yateak– izan zi-
tuen jarraian, guztiak ere Goizeko 
Izarra izenekoak. Kasu honetan, 
horietako lehena izan zen prota-
gonista; De la Sotak Ingalaterran 
erosi zuen, 1898. urtearen ha-
sieran. Pailebot bat zen. Bosten 
artetik, azkena izan zen ezagune-
na. Erresuma Batuan eraiki zuten 
1904an, eta garai hartako Espai-
niako laketontzirik handiena izan 
zen. Espainiako Gerra Zibilean, 
zibilak Frantziako portuetara era-
mateko baliatu zuten –Euzkadiko 
Gobernuaren zerbitzura–, eta Bri-
tainiako Marinaren zerbitzura, al-
diz, Bigarren Mundu Gerran.

Bildumara joan

Balandrismo en el Abra, yate Goizeko Izarra
Arbex, Juan Carlos, 2000
Acuarela sobre papel
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Erriberako arotzeriarekin loturiko 
makinak eta erremintak berres-
kuratzeko eta kontserbatzeko jar-
duerari loturik, Kirchner & Leipzig 
markako lodiera-makina bat jaso 
zuen Itsasmuseumek, Orozkoko 
José Ángel Aramendi jaunak do-
haintzan emana. 

Gutxi gorabehera laurogeiko ha-
marraldira arte Bilboko San 
Frantzisko kalean egondako aroz-
tegi zahar batetik dator makina. 
Garai hartan eskuratu zuen José 
Ángel jaunak, eta hark gorde du 
berrogei urtez kontu handiz, ha-
lako industria-ondare baliotsua 
kontserbatzea zein garrantzizkoa 
den jakitun. 
Dohaintza honekin osatuko da 
Erainen erakusketan ikus daitez-
keen Itsasmuseumen makinen eta 
erreminten bilduma. 
Era honetako makinak kontser-
batzeak aukera ematen digu ho-
beto ezagutzeko gure iragan in-
dustrial ez hain urruna. Garai 
batean, makinak elektrikoki mu-
giarazten ziren transmisio-uha-
len bidez, haiek elikatzen zituen 
ardatz nagusi baten indarraz, bai-
na, pixkanaka, egokituz joan ziren 
eta motor indibidualak erabiltzen 
hasi ziren. Horrela hasi ahal izan 
ziren erriberako arotzak makinak 
erabiltzen. 
Era honetako makinak izatea fun-
tsezkoa zen ontziak eraikitzeko 
zegoen eskari handiari erantzun 
ahal izateko. Hala ere, ez zeuden 
orotariko makinak, gaur egun 
bezala; makina bakan batzuk bes-
terik ez zeuden, baina lana aurre-

Lodiera-makina bat 
zaharberritzea: ondare 
industriala babesteko 
urrats txikiak 
Carmen López Camarzana
Jon Ispizua San Nicolás

ERAIN. Erain proiektuaren 
eta, zehazki, Antxustegi 
ontziaren zaharberritzearen 
bilakaeraren berri emateko 
atala

1. irudia - Lodiera-makina 
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ratzeko aukera ematen zuten, eta, 
haiek eskuratu arte, eskuez egiten 
zuten lana. 
Itsasmuseumeko boluntarioen 
lankidetzari esker zaharberritu 
da makina, zaharberritze-kon-
tserbazioko profesionalen zuzen-
daritzapean, ondarea babesteko 
helburuan bat eginik. 

Makina deskribatzeko, esan be-
harra dago burdinurtuzko pieza 
bat dela, 1900 eta 1925 artean 
fabri katua; fabrikatzailearen mar-
ka, “Kirchner – Leipzig”, burdinazko 
gorputzean galdatuta dago. Maki-
naren funtzioa da egurrezko pieza 
edo ohol bat kalibratzea, elkarren 
kontrako bi aurpegiak paralelo 
gelditzeko moduan. Altzairuzkoa 
da, burdina urtzeko teknikaren bi-
dez fabrikatua, eta neurri hauek 
ditu: 100 cm x 140 cm x 105 cm. 

Lan-eremu horizontala du, eta 
bertan bermatzen da egurrezko 
pieza, luzera guztian lodiera bera 
izan dezan lantzeko. Prozesu ho-
rretan, zilindro metalikoaren au-
rreko eta atzeko arrabol arteka-
dun eta motorizatuak baliatzen 
dira: horiek bultzatzen dute kali-
bratu beharreko pieza aurrerantz. 
Jarraian, erreminta-etxearen ar-
datzaren hortzek lodiera kentzen 
diote piezari, makinak xede ho-
rretarako duen dispositiboan al-
dez aurretik doitutako “ebake-
ta-sakoneraren” arabera. 

2. irudia - Imanol Maidagan eta 
Javier Sánchez Eguiluz 

3. irudia - Gainaldeko zikina eta herdoila

4. irudia - Lodiera-makinaren graduen plaka
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Zaharberritze eta kontserbaziora-
ko eragiketak: 
Prozesu hau hasieratik bertatik 
dokumentatu da. Makina urra-
tsez urrats desmuntatu ahal izan 
zen, eta horrek esker dugu haren 
funtzionamenduaren xehetasun 
tekniko guztien berri. 

Garbiketa egin zitzaion arren, ez zi-
ren ezabatu erabileraren ondorioz-
ko arrastoak; aitzitik, kontserbatu 
egin dira, objektuaren eta haren 
historia funtzionalaren parte gisa. 

Agerikoak dira makina erabilgai 
egondako garaiko akats batzuk, 
eta, pintura egoera onean dagoen 
arren, metal biluzizko piezak, 
lan-mahaia bezala, korrosioak 
janda zeuden zenbait mailatan. 
Gainalde margotuak lehorrean 
garbitu ziren, brotxa, arrabota eta 
zapiekin. Burdinazko gainalde-
etako herdoila eskuz garbitu zen, 
altzairuzko arrabota finak, altzai-
ru-artilea eta bisturia erabiliz. 
Txirbil arrastoak eta koipe alteratu 
eta gogortua zuten engranaje guz-
tiak mekanikoki garbituz joan zi-
ren, une batzuetan disolbatzaileak 
erabiliz ere bai, erabat garbitu arte. 

Garbiketa amaitutakoan, motorra 
ikuskatu eta martxan jarri zen, eta 
lodiera-makinak primeran fun-
tzionatzen zuela egiaztatu zen. 

5. irudia - Elementuak atalkatzea 

6. irudia - Bolantea eta engranajeak desmuntatuta 

7. irudia - Erreminta-etxea (hortzak)  
desmuntatzeko fasea

8. irudia - Txirbila eta koipe alteratu  
eta gogortua eskuz garbitzea

9. irudia - Motorraren funtzionamendua egiaztatzen 



Industria-ondarea berreskuratuz, 
nabarmendu eta balioetsi egiten 
da kultura, lanaren memoria, ko-
munitateen tradizioez eta jardu-
erez gainera, eta berreskuratzen 
dira, aldi berean, bestela galduak 
liratekeen antzinako teknikak eta 
prozesuak. 
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Eraini buruz gehiago

Esku-hartzea amaitu, eta berriro 
pieza guztiak muntatu aurretik, 
museo-kalitateko metalentzako 
berniz berezi batez babestu ziren 
etorkizunean ez herdoiltzeko, eta 
berriro lubrifikatu ziren hala be-
har zutenak. 

Erainen erakusketan jarri zen pieza, 
gainerako makinekin, erriberako 
arotzeriako bildumaren osagarri. 

10. irudia - Motorra, zaharberrituta 

11. irudia - Makina, zaharberritu ondoren  
muntatzeko fasean 

12. irudia - Makina amaituta eta Erainen  
erakustokian kokatuta 
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Aldi baterako erakusketa honek 
omenaldia egin nahi die itsasaldi 
ozeaniko handiek utopia gauzaezi-
na izateari uztea ahalbidetu zuten 
nabigatzaileei, baina, batez ere, 
arreta jarri nahi du Elkanok eta 
haren kideek mundua inguratzeko 
balentria egiteko nahitaez behar 
izan zituzten profesionaltasunean 
eta ezagutza teknikoetan. 
XXI. mendearen hasieran, gauza 
jakina da Magallanes-Elkanoren 
espedizioak erronka handi ba-
tekin topo egin zuela: milaka ur-
tez hobetuz joandako kostaldeko 
nabigazioko eta kabotajeko tek-
niketatik astroen bidezko nabi-
gazio-sistemara –askoz teknikoa-

goa– igarotzea. 
Portugaldar nabigatzaileak Henri-
ke Nabigatzailea buru zutela Bo-
jador lurmuturretik haratago iritsi 
zirenetik, baina, bereziki, Kolonen 
lehen bidaietatik, itsaso ezeza-
gunetan altuerako nabigazioari 
nabigazio-karten eta portulanoen 
laguntzarik gabe aurre egiteko 
ezagutza teknikoak biltzeko pre-
mia sortu zen.
Hala, XV. mendearen amaieran eta 
XVI. mendearen hasieran, astrono-
moek, kosmografoek, matemati-
kariek, kartografoek eta mota guz-
tietako zientzialariek nabigazio 
astronomikoko metodologiak sor-
tu zituzten, oinarri harturik ma-
rinelek munduan zer posiziotan 
zeuden zehazteko erabil zitzake-
ten elementu iraunkor eta aurres-
angarri bakarrak: izarrak.
Horretarako, bertsio nautiko sin-
plifikatu batera egokitu zituzten 
astrolabio arabiarra eta beste 
hainbat tresna, eguzkiak zeru-
mugan zuen altuera neurtu eta, 
hala, latitudea kalkulatu ahal iza-
teko. Edo tresna berriak asmatu 
zituzten, hala nola koadrantea, 
eta, aurrerago, baleztatxoa. Bai-
ta Nabigazio Erregimentuak eta 
Nabigatzeko Artearen Tratatuak 
–gaur egungo itsasketa-urteka-

Elkano, nabigazioa 
eta zientzia 
Xabier Armendariz

ALDI BATERAKOA. 
Uneko aldi baterako 
erakusketarekin zerikusia 
duen alderdiren batean 
sakontzeko atala
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rien baliokideak– ere, matematika 
eta itsasketako edozein problema 
ebazteko beharrezko zuzenketa 
eta datuekin.
Oraindik zenbait zailtasun zeuden, 
ordea, hala nola longitudea fin-
katzea. Mende batzuk geroagora 
arte ezin izan zen erabili denbora 
zehatza neurtzeko sistema bat; 
hala ere, itsasketarako trebeta-
sunari eta espedizioko marinelen 
esperientzia profesionalari esker, 
estimazio bidezko nabigazioa ze-
ritzon antzinako teknika bat ba-
liatu ahal izan zuten bidaldi hartan. 
Hainbat faktore uztartzen zituen 
teknika hark: abiadura, trebesa, 
korronteak, denbora. Pilotuak fak-
tore haiek bildu eta aztertu eta 
astroetan oinarriturik latitudeari 
buruz egindako behaketak gehi-

tuta, zehaztasun harrigarriz ko-
katzen zituzten itsasontziak ozea-
no erraldoian.
Tresna eta ezagutza horien jabe zi-
ren Elkanoren bidaldiko marinelak, 
eta aitzindari izan ziren teknika 
haien erabileran eta haien gaineko 
azterketan: Gremioen bidez zabal-
du ziren jakintza haiek –oraindik 
ez zegoen itsasketa eskolarik–, eta 
horrela hartu zuten marinel arrun-
tek pilotu eta maisu bihurtzeko be-
harrezko trebetasuna. 
Erakusketa honen asmoa da El-
kanori lagundu zioten marinelen 
izaera profesional eta teknikoa 
nabarmentzea, alde batera utzirik 
abenturazale suhar baina presta-
kuntza kaskarrekoak zirelako ideia 
faltsu eta, batzuetan, interesatua. 
Munduaren inguruko itzulia egi-



riek. Hain zuzen ere, izarren an-
geluak neurtzeko sestanteez hor-
nituta daude Apolo misioak nahiz 
Nazioarteko Espazio Estazio mo-
dernoa.
Edonola ere, hari mehe baina argi 
batek lotzen ditu XVI. mendeko 
nabigatzaileak garai guztietako 
esploratzaileekin. Baliteke denbo-
ran zehar teknikak garatu izana, 
baina bere horretan jarraitzen du 
nork bere burua gainditzeko eta 
hobetzeko, jakintzak zabaltzeko 
eta gizateriarentzako zerumuga 
berriak esploratzeko irrikak.
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Aldi baterako erakusketak ikusi

ten parte hartu zuten itsasontziek 
puntako teknika baliatzen zuten 
eta ontzigintzako goren mailako 
jakintzak aplikatuz diseinatu eta 
eraiki zituzten orduko erriberako 
arotz eta maisuek, gaur egungo 
ingeniari nautikoen pare. Eta es-
kifaiek prestakuntza aparta izan 
eta arrakasta lortzeko bermea 
eman behar zuen. 
Elkanok, munduaren biribiltasuna 
enpirikoki egiaztatzeaz gainera, 
nabigazio astronomikoko tekniken 
eta tresnen baliagarritasuna fro-
gatu zuen. Eta ehunka urtez erabili 
dira gerora ere, harik eta XX. men-
dearen amaieran GPS sistemak 
asmatu ziren arte. 
Gaur egun, nabigazio astrono-
mikoko metodo tradizionalak 
erabiltzen jarraitzen dute mundu 
osoko itsasontziek, ekipo digital 
modernoen osagarri; hain zuzen 
ere, matxura elektronikoa gertatuz 
gero, larrialdiko alternatiba analo-
gikoa eskaintzen dute metodo ho-
riek. Hala, gaur egungo nautikako 
edozein ikaslek gaitasuna du El-
kanoren pilotu Francisco de Albok 
egin eta espedizioaren itsas bidean 
kontu handiz idatzitako kalkuluak 
interpretatzeko. 
Eta, itsasoan ez ezik, espazioan 
ere erabiltzen dira teknika ho-

https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/
https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/
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Reparación de Buques” konpainia 
eratu zen Bilboko notario Isidro de 
Erquiaga Barbarías jaunaren au-
rrean(1). 
Bilboko dike lehorrak erosi zituz-
ten, baita lursail zabal bat ere, 
Sestaoko paduretan. Erosleen 
asmoa zen padura haiek Barakal-
doko labe garaietako zapaz bete 
eta ontziola bat eta siderurgia 
bat antolatzea bertan, ontzigin-
tzan erabateko autonomia izateko. 
Baina ideia ezin izan zen gauzatu, 
Portuko Obra Batzordearen es-
kakizunengatik, bereziki, behar-
tzen baitzuen arrapalen posizioa 
aldatzera, bide-zortasun batzuk 
errespetatzera eta hamar metro 
zabaleko zerrenda bat libre uzte-
ra, Benedicta kaiaren paralelo. 
1913ko apirilaren 19an, Bizkaiko 
Labe Garaiak enpresari saldu zi-
tzaizkion lursail haiek. 
Ontziola haiek eraikiz gero, Ibai-
zabaleko ibaiadar osoko kokaleku 
onena izango zuten, arrapalatik 
itsas ora zuzeneko irteera eta guzti. 
Negoziazio haiek iraun bitartean, 
Bilboko 3. dikeko obra egin zen 
dike lehor zaharretan, ez zailtasun 
gutxirekin, zoruaren kalitateaga-
tik, Recaredo de Uhagón ingenia-
riaren zuzendaritzapean. 

3. dikea 
Astilleros Euskalduna
Juan María Martín Recalde

1878ko uztailaren 3an, Antonio 
López jaunak Astilleros de Mata-
gorda ontziola inauguratu zuen 
Cádizen, bere ontziak karenatze-
ko eta konpontzeko, oso garesti 
ateratzen zitzaiolako eta denbora 
asko eskatzen ziolako lan haiek 
Ingalaterran egitea. 
Arrazoi berdinengatik eta xede 
berarekin, Sota eta Aznar jaunek, 
Bilboko beste ontzigile batzuekin 
bat eginik, beren ontziola sortzea 
erabaki zuten XIX. mendearen 
amaieran.
1900eko apirilaren 3an, “Socie-
dad Euskalduna de Construcción y 

ITSAS ISTORIOAK. Itsas 
gaietako artikuluak edo 
itsasoarekin zerikusia duten 
pertsonen elkarrizketak 
dituen atala

(1) Bizkaiko Agiritegi Historiko Probintziala. 1900. urtea, 8318. signatura, 281. eskritura
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1900. urtearen erdialderako eska-
tuta zeuden punpak eta huste-sis-
temak ezartzeko aurrekontuak, 
dike berriari nahiz aurrez eraikita 
zeuden 1. eta 2. dikeei zerbitzua 
emateko.
Obra hura J. H. Groynner and 
Companyri esleitu zitzaion, eta 
punpak kokatzeko eraiki behar 
zen eraikinarenak, berriz, Com-
pañía de Construcciones Hidráuli-
cas y Civiles konpainiari. Adreilu, 
alanbre eta zementuzko tximinia 
bat ere altxatu zuten, galdarari ti-
roa emateko. 
1904ko irailean probak egin, eta 
27.000 metro kubiko ur atera zi-
tuzten diketik hiru orduan. 

3. dikearen inaugurazioaren be-
rri eman zuen El Nervión bilbotar 
egunkariak, 1095eko martxoaren 
28an. Hauxe zioen albisteak, hain 
zuzen ere: 

“En la marea de esta mañana a 
primera hora, se verificó la inau-
guración del nuevo dique, seña-
lado con el Nº3 de los que en Ola-
veaga ha construido la Compañía 
Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques. 
El nuevo dique, es una hermosa 
construcción, cuyas dimensiones 
son: 604 pies y 7 pulgadas de lar-

go, por 60 pies y dos pulgadas de 
ancho y 24 pies y dos pulgadas 
de fondo. 
Ha inaugurado este dique el yath 
de recreo del señor Sota GOIZE-
KO IZARRA, que entró dirigido 
por el inspector D. Mariano Torre. 
Después hizo su entrada majes-
tuosa la hermosa fragata escue-
la AMA BEGOÑAKOA, dirigida por 
su nuevo capitán Sr. Meaure y di-
rigida la maniobra por el capitán 
de los Diques, D. Ruperto Mendi-
guren y hallándose presente el 
veterano capitán, padre de este, 
D. Domingo Mendiguren, gene-
ralmente conocido por Chomin. 
Es este uno de los empleados 
más antiguos de la importante 
casa del Sr. Sota...”. 
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[“Gaur goizean goizeko itsasal-
dian egin da dike berriaren inau-
gurazioa; Compañía Euskalduna de 
Construcción y Reparación de Bu-
ques konpainiak Olabeagan eraiki-
takoetatik 3. zenbakiduna da.
Dike berria eraikin zoragarria da, 
eta hauek ditu neurriak: 604 oin 
eta 7 hazbeteko luzera, 60 oin eta 
bi hazbeteko zabalera eta 24 oin 
eta bi hazbeteko sakonera. 
Sota jaunaren GOIZEKO IZARRA 
aisiako yath ontziak inaugura-
tu du dikea, Mariano Torre jaun 
ikuska tzailearen zuzendaritza-
pean sartuta. 

AMA BEGOÑAKOA

Jarraian sartu da AMA BEGO-
ÑAKOA eskola-fragata dotore 
ederra, haren gidari zela kapitain 
berria, Meaure jauna. Dikeetako 
kapitain Ruperto Mendiguren jau-
nak zuzendu du maniobra, bertan 
zela haren aita, Domingo Mendi-
guren jauna kapitain zaildua, Cho-
min izenez ezaguna.
Sota jaunaren etxe ospetsuko le-
hen enplegatuetakoa da...”.]



UDAZKENEKO JARDUERAK
Familientzako bisita gidatuak
(12 urtetik gorako adingabeak)
Larunbatak (gaztelaniaz) eta igandeak (eus-
karaz), 17:00 - 18:00

Haurrentzako itsas tailerrak (4-11 urte)
Larunbatak (ingelesez) eta igandeak 
(euskaraz eta gaztelaniaz), 12:00 -13:30

Bilbao 1803 Escape Room  
(16 urtetik aurrera)
Ostiralak, larunbatak eta igandeak, 17:00

Eman alta Itsasmuseum Komunitatean  
eta harpidetu gure newsletterrean!

JARRAITU GAITZAZU!

ORDUTEGIA

Asteartetik igandera

11:00 - 19:00

www.itsasmuseum.eus

https://labur.eus/hDQK4
https://www.facebook.com/itsasmuseum/
https://www.instagram.com/maritimemuseumbilbao/
https://twitter.com/itsasmuseum

