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Euskal baleazaleak

Amerika aurkitu ostean, Ternuan arrantza-toki oparoak zeudela jakin zuten europarrek. 1530-1600 aldian, euskaldunek
urtean batez beste hamabost baleontzi bidali zituzten Ternuara. Red Bay zen lurralde hartako balea-eremu
garrantzitsuena, Labradorreko hegoaldeko kostaldean. Mendearen amaiera aldera, euskaldun gutxiago abiatu ziren
Ternuara; ziurrenik, balea gutxiago zeudelako, eta, horrez gain, Europan latza zelako egoera politikoa. Horrenbestez,
XVII. mendearen hasieran, baleak harrapatzeko beste toki batzuk bilatzen hasi ziren euskaldunak. Horrela iritsi ziren,
besteak beste, Islandiara, Spitzbergen irletara eta Norvegiako iparraldera.
Arrantzarako gune egoki batera iristean, euskaldunek ainguratzeko toki on bat bilatzen zuten lehen-lehenik, eta, ondoren,
labe bat eraikitzen zuten, estalpe eta guzti. Etxetik eramaten zituzten horretarako iltzeak, buztina eta adreiluak.
Ehiza txalupetan egiten zuten, arraun bidez mugiarazitako ontzi txikietan. Gehienetan, sei arraunlari izaten ziren
txalupa bakoitzean, eta arpoilari eta lemazain bana. Hondartzan zatikatzen edo mozten zuten balea, edo ontziaren alde
batean. Ontziek dibidietak eta langetak izaten zituzten animaliari buelta eman ahal izateko eta errazago zatikatzeko.
Gantza zerrendatan ateratzen zuten, eta labera eramaten zuten, burdinazko edo kobrezko galdaratan urtzeko. Labeak
berotzeko, ikatza eta abarrak erabiltzen zituzten, baita egosketan gainezka egiten zuen koipearen hondakinak ere.
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Euskaldunek aspaldian ekin zioten balearengandik lortutako produktuak ustiatzeari. Balearen arrantzarekin lotuta
dagoen daturik zaharrena 670. urtekoa da. Batez ere, koipea lortzearren ehizatzen zuten balea, balearen gantza oso
koipetsua baita; bikaina argia egiteko erregai modura erabiltzeko, nahiz kandelak eta xaboiak egiteko. Antza, Euskal
Herrian XII. eta XIII. mendeetan bihurtu zen balearen arrantza produkzio-sektore independente. Euskaldunek
bereziki euskal balea harrapatu nahi izaten zuten.
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Euskaldunen eta islandiarren arteko harremanak

Islandiar gehienak oso txiroak ziren, eta haietako asko lur-jabe handien gehiegikerien mende bizi ziren;
lotsagabe samarra iruditzen zitzaien, beraz, euskaldunen jokabidea. Euskaldunak, errege-erreginekin
sinatutako itunen eta foruen arabera, libreak ziren, eta pribilegio batzuk zeuzkaten. Badirudi islandiar
batzuek lapurtu egiten zietela euskaldunei, eta gero, gertatutakoak argitzeko garaian, ulermen-arazoak
argudiatzen zituztela. Garai hartako dokumentazioan jasota dagoenez, euskaldunek, balea zatikatzerakoan,
hurbiltzeko eta nahi beste haragi hartzeko aukera ematen zieten islandiar nekazariei. Baina, trukean, zerbait
jaso nahi izaten zuten, gutxi bazen ere. Euskaldunek ardiak eta behiak erosi nahi izaten zituzten, jateko,
baina, antza, batzuetan ezezkoa jasotzen zuten; beraz, zenbaitetan, falta zuten hori hartu egiten zuten.
XVI. mendeko zenbait idazkitan, euskal-islandiar lexikoa aipatzen da. Dirudienez, Vestﬁrðir penintsulan
sortu ziren hitz horiek, eta, segur aski, merkataritzan izango zuten jatorria.
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Euskal baleazaleak XVII. mendearen hasiera hasi ziren Islandiara joaten. 1613-1615 urteen artean aritu
ziren baleak ehizatzen Islandiako uretan. Garai hartan, erlijio-gerretan eta ondorengotza-gatazketan
murgilduta zegoen Europa, eta piratez gainezka zeuden itsasoak. Piratek, beste gauza bat zirelako itxurak
eginez, gaiztotu egiten zituzten herrialdeen arteko harremanak. Eta, askotan, Errege-erreginek emandako
baimenekin jarduten zuten. Bazen piraten beldur izateko arrazoirik. Eta, gainera, baleazaleak piratekin
nahasten zituzten, batzuetan. Agiriek diotenez, gatazka batzuk sortu ziren islandiarren eta euskaldunen
artean. Euskaldunei «bilaukeriaz» jokatzea ere leporatu zieten, noizbehinka.
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Naufragioak
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1615ean, udaren hasieran, baleontzi asko igaro ziren Hornstrandir ingurutik. Ontzi gehienek aurrera
jarraitu zuten, baina gutxienez hiru islandiar uretan gelditu ziren. 1615eko irailaren 21ean, enbata sortu
zen Strandir probintziako Reykjafjörður-eko fiordoan, eta bete-betean harrapatu zituen hiru ontzi
haiek. Baleontzi horietako kapitainak Pedro de Agirre, Esteban de Telleria eta Martin de Villafranca
ziren. Fiordoaren inguruan, izotz-bankisa bat zebilen noraezean, baina, haizeak bultzatuta, fiordoan
sartu zen, eta suntsitu egin zituen Pedroren eta Estebanen ontziak. Martinen ontziak hondoa jo zuen
hondartzan, eta suntsituta geratu zen. Hiru marinel hil egin ziren, eta kargaren zati txiki bat baino
ezin izan zuten salbatu. 82 edo 83 naufragoak ezertxo ere gabe geratu ziren. Ekaitza baretu zenean,
bertako batzuk laguntzeko asmoz hurbildu zitzaizkien, eta, errukituta, bertan geratzera gonbidatu
zituzten. Beste islandiar batzuk, aldiz, agintarien beldur ziren, debekatuta baitzegoen atzerritarren
lagun egitea. Inguruetako nekazari gehienak kezkatuta egongo ziren, segur aski, hainbeste jenderen
kargu egin behar izateagatik.
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Dynjandi-ko ketxa

Iritsi ziren, bada, marinelak Leirufjörður-era, baina Gunnsteinn nekazariak ez zien batere harrera ona
egin. Mendira bidali zuen azienda, eta ezkutatu egin zuen janaria. Hamahiru behik ihes egin zioten,
ordea, eta ukuilura itzuli ziren. Euskaldunek lotu egin zituzten behiak, eta bertakoak noiz agertuko
zain geratu ziren. Gunnsteinn-ek argi esan zien naufragoei ez zuela haiekin inolako harremanik izan
nahi. Euskaldunek bi gau eman zituzten han; gero, alde egin zuten, biderako bigantxa bat hartuta.
Egiazko kontakizuna-ren arabera, euskaldunak bi taldetan banatu ziren orduan. Pedroren eta Estebane n
marinelak (50 bat lagun) Patreksfjörður fiordorantz abiatu ziren Gunnsteinn-en ketxan, Önundarfjörður-en geldiune bat eginez, ontziak oso sendoa ematen ez zuen arren. Martin eta bere gizonak, berriz, lau txalupatan Ísafjarðardjúp badiarantz joan ziren, eta han beste bi taldetan banat u ziren. Martin
eta hemezortzi marinel Æðey irlara joan ziren, bi ontzitan, eta gainerako hamalau marinelek Bolungarvík aldera jo zuten, beste bi txalupatan, eta gau bat igaro zuten han, Dýrajörður fiordoko Þingeyri-ra
abiatu aurretik.
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Naufragoek jakin zuten Gunnsteinn de Dynjandi nekaziariarena zen ketxa bat zegoela Leirufjörður
fiordoan. Dirudienez Strandir probintziako gizonek bazekiten zein tamainakoa zen untzia, Jón
Jakintsuak adierazi baitzien ezingo zutela harekin ozeanoa zeharkatu. Baina untzia baliatzeko aukera
tentagarria zen euskaldunentzat, eta zortzi txalupetan abiatu ziren Horneko lurmuturraren iparralder a,
Jökulfirðir fiordoetaraino.
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Dýrafjörður-eko gatazka

1615eko urriaren 5eko gauean, 30 islandiar, armatuta, euskaldunak zeuden etxolara joan ziren, eta guztiak hil
zituzten. Guztiak, bat izan ezik: nerabe batek ihes egitea lortu zuen, eta ketxan Önundarfjörður ﬁordoraino
heldu ziren naufragoengana iritsi zen.
Egiazko kontakizuna-ren arabera, bost marinel txalupak zaintzen ari ziren, eta gainerako bederatziak etxolan lo
zeuden. Islandiarrek inguratu egin zuten etxola. Haietako bat, isil-isilik, zaindari batengana hurbildu zen, eta
armagabetu egin zuen. Bigarrenarengana zihoanean, euskaldunek ikusi egin zuten, eta zauritu. Islandiarrek,
laguna laguntzera joan zirenean, «txiki-txiki egin zituzten txalupen zaindariak». Jarraian, etxolari egin zioten eraso; teilatua puskatu, eta marinel guztiak hil zituzten. Azkenean, lortu zuten nahi zutena: gorpuak biluztu, eta itsasoan hondoratu zituzten.
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Zenbait idatzizko iturrik diotenez, Sandarreko Ólafur apaizak idatzitako “Spaensku vísur” (espainiako koplak)
kasu, hamalau gizon horiek arpilaketan ibili ziren. Súgandafjörður ﬁordoan, Staður-eko kapilauari bisitaldia
egin, eta «gauza asko lapurtu zizkioten». Handik Þingeyri aldera jo zuten, «lapurretan eta harrapaketan»
jarraitzeko asmoz. Þingeyri-n, merkataritza-etxean sartu ziren, indarrez, eta gatza eta arrain lehortua lapurtu
zituzten. Gero, Dýrafjörður ﬁordoaren sarreran zegoen arrantzale-etxola batean ﬁnkatu ziren, Skaganaust
izeneko leku batean. Bertakoak beldurtu egin ziren, euskaldun horiek garai hartan ugariak ziren itsas piratak
izango zirelakoan, 1614. urtean Vestmann uharteak arpilatu zituzten bezalakoak. Horregatik indarrak batzen
hasi ziren berehala, ustekabean eraso egiteko.
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Ari Magnússon-en tropa

Ari Magnússon Isafjörður eta Strandir probintzietako gobernadoreak ediktuan adierazitakoa bete beharra zeukan. Ari
Magnússonek ere bazituen bere arrazoiak Erregearen haserrearen eta zigorraren beldur izateko, haren baimenik gabe
diruaren truke baleak ehizatzeko baimena eman baitzien euskaldunei. Beraz, bat-batean, aldatu egin zuen jokabidea, eta
euskal baleazaleei aurre egiten hasi zen, indar guztiz. Urriaren 7an edo 8an, epaiketa bat antolatu zuen Súðavík-en; ez
dakigu ordurako Dýrafjörður-eko gatazkaren berri ba ote zuen. Epaimahaia osatzen zuten hamabi epaileek erabaki zuten
hemezortzi naufragoak gaizkileak zirela, eta hiltzea merezi zutela. Epai hori 1615eko errege-ediktuan oinarrituta zegoen,
bai eta Jónsbók Lege Kodeko lapurreta-delituari buruzko arauetan ere. Epai hartan, puztuta jaso zituzten euskaldunen eta
islandiarren arteko harremanen xehetasunak. Ari gobernadoreak tropak biltzeko deia egin zuen, euskaldunei Æðey irlan
eraso egiteko. Joaten ez zirenei isuna ezartzen zieten. Urriaren 10ean, 50 gizon inguru elkartu ziren Ögur-en.
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1615ean, Kristian IV.a zen Islandiako Errege, eta daniarrak Norvegiako iparraldera balea ehizatzera joan zitezen nahi
zuen, bai eta Spitzbergen irletara ere. Lehen Danimarkako itsasontziak 1615ean joan ziren hara. Une horretan daniar
guda-ontziek euskal baleazaleak harrapatu zituzten, eta horrek hainbat gatazka sortu zituen. Erreforma luteranoarekin,
Koroak Islandiako lursail asko bereganatu zituen. Probintziako gobernadoreak ikuskatzaile-lanetan aritzen ziren, eta,
trukean, errentaren zati bat eskuratzen zuten. Gobernatzaileek, abokatuek zein gotzainek erosi egin nahi zituzten lursail
haiek, eta langile ﬁdelak nahi zituzten lursailak lantzeko. Hainbat lege onartu zituzten, langileekin lotuta istilurik sor ez
zedin, eta bertakoei debekatu egin zieten atzerritarrentzat lan egitea. 1615eko apirilean, ediktu baten bidez, Erregeak
galarazi egin zien islandiarrei euskal baleazaleekin harremanak izatea eta merkataritzan jardutea, eta legez kanpoko jo zuen
euskaldunek islandiar uretan arrantza egitea. Ediktu horretan, gainera, euskaldunen itsasontziei eraso egiteko baimena
ematen zien islandiarrei, bai eta euskaldunak nahi bezala hiltzeko ere.
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Martin de Villafranca, itsasoan jazarria
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Martin Æðey herrixkan ﬁnkatu
zen, bere marineletako hemezortzirekin batera. Handik, arrantzara abiatzen ziren. Euskaldunek
balea bat atzeman zutela jakin zuen
Ari gobernadoreak, eta Martin
eta bere gizon gehienak Sandeyri-n zeudela balea zatikatzen,
Snæfjallaströnd-eko kostaldearen
mendebaldeko muturrean. Æðey
irlan bost gizon baino ez ziren
geratu, eta Ari gobernadoreak eta
50 gizonez osatutako tropak berehala erail zituzten bost haiek. Gau
hartan bertan, Sandeyri-rantz
abiatu zen tropa, eta Martin eta
bere marinelak topatu zituzten
han. Ari gobernadorearen gizonek
etxaldea inguratu zuten, eta tiro
egiten hasi ziren. Martinek ez zuen
indarkeriara jo; aitzitik, erruki
eske hasi zen, ez berak, ez bere
gizonek, ez baitzuten islandiarren
kontrako ezer egin. Ari gobernadoreak bizirik utzi zuen Martin,
baina armak entregatzeko eskatu
zion. Hala egin zuen Martinek. Horretan ari zela, baina, Ari
gobernadorearen
gizonetako
batek, asaldatuta erabat, aizkora
batez eraso egin zion Martini.
Kolpea jasotzean, Martin ikaratu
egin zen; jauzi egin, eta itsasorantz
abiatu zen lasterka, eta igerian
hasi zen, ihes egiteko asmoz. Ari
gobernadorearen gizonak harrika
hasi zitzaizkion, baina Martinek
harri guztiak saihestu zituen, igerian kantari zihoala. Islandiarrak harrituta eta miretsita gelditu ziren. Itsasontziz atzetik joan zitzaizkion, eta
islandiar batek buruan harri-kolpe bat eman zion Martini. Ari gobernadoreak ez zuen ezer egin Martinen
alde. Lehorrera eraman zuten Martinen gorpua, eta han kolpez josi zuten. Martinen gizon guztiak bortizki
hil zituzten, eta itsasoan hondoratu zituzten haien gorpuak. Gobernadorean gizonek harrapakinak banatu
nahi izan zituzten, baina, orduan, euskaldunen ondasunak Koroarenak zirela esan zuen Ari gobernadoreak.
Tropak ez zuen inolako ordainsaririk jaso; euskaldunen zarpail odoleztatuak eta ardoa baino ez.
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50 bat naufrago Leirufjörður ﬁordoko Dynjandi-tik Patreksfjörður ﬁordorantz abiatu ziren. Patreksfjörður
ﬁordoko Vatneyri portura iritsitakoan, merkatarien etxeetan jarri ziren bizitzen, neguan hutsik egoten baitziren.
Handik arrantzara ateratzen ziren, eta harat-honat ibiltzen ziren, jatekoaren bila. Urte latza izan zen hura, eta ez
zuten askorik lortu. Antza, marinel haiek beldurra ematen zioten jendeari, nahiz eta maltzurrak ez izan; izan ere,
zenbait iturriren arabera, gizalegez jokatzen zuten euskaldunek. 1616aren hasieran, Ari gobernadoreak epaiketa
bat antolatu zuen Mýrar-en, Dýrafjörður ﬁordoan. Súðavík-en bezalaxe, naufragoak erailtzeko baimena zutela
esan zuen Ari gobernadoreak epaian, eta naufragoak hiltzen zituenak ez zuela inolako zigorrik jasoko. Eguraldi
txarra zela eta, Ari Magnússon gobernadoreak lan handiak izan zituen bere troparekin Patreksfjörður ﬁordora
iristeko. Euskaldunek, negua igaro ostean ontzi atzerritarra ikusi zutenean, okupatu egin zuten. Gero, itsasora
jo zuten. Inork ez daki gizon haiekin zer gertatu zen.
Ari Magnússon gobernadoreak gertakari haiei buruz azaldutakoari aurka egin zion islandiar bakarra Jón Guðmundsson Jakintsua izan zen . Hura gertatu eta hilabete gutxira idatzi zuen berak Espaniarren hondoratzearen eta liskarraren
egiazko kontakizuna, bertan izan zirenen lekukotza jasotzen zuena; hura da gertakarien inguruko iturri nagusia.
Denboraldi batez, euskaldunek eraso egingo zuten beldur izan ziren islandiarrak, baina ez zen horrelakorik gertatu.
Inon ez dago jasota zer-nolako erreakzioa izan zuen Gaztelako Erregeak gertaera horien aurrean, baina, agian,
Koroaren, armadoreen elkarteren baten edo aseguru-etxeren baten dokumentuetan agertuko da, noizbait, bizirik
geratu ziren euskal naufrago horien patua zein izan zen, eta gertatutakoak zer ondorio izan zituen.
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Euskaldunek Patreksfjörður ﬁordoan
hartutako ontzi ingelesa

