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Cando os fillos do rei viquingo Ragnar 
Lodbrok atacaron Galicia
Galicia puido sufrir o ataque de expedicións dos feros normandos ata en cinco ocasións. O 
primeiro ataque acontecería no ano 844 e os últimos serían xa no século XII.

A serie “Vikings” que o canal Historia vén de realizar trae a actualidade as ondadas de ataques que 
sufriu Galicia durante a Alta Idade Media. O seu protagonista, o viquingo Ragnar Lodbrok, foi o 
iniciador dunha serie de expedicións que saquearon a metade do mundo coñecido ate entón e o 
terror que estes chamados piratas causaban nas xentes da vella Gallaecia.

 

Unha imaxe da serie Vikings, con Ragnar Lodbrok cun escudo que semella a bandeira galega 
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Ás veces, unha pequena casualidade fai espertar nun un interese por coñecer máis sobre 
determinados temas, por buscar ligazóns ocultas, por rañar na cortiza a ver que sae debaixo. Iso foi 
o que me aconteceu a min a raíz do visionado dun capítulo da citada serie “Vikings” na que se vía a 
Ragnar Lodbrok loitando en combate singular contra o conde Haraldson e portando un escudo co 
que semellaba a bandeira galega. Obviamente non é máis que una casualidade froito dos distintos 
motivos decorativos dos escudos pois, nin daquela existía a nosa actual bandeira galega nin os 
viquingos chegaran aínda a Jacobsland, a vella e rica Galicia, a terra de Santiago.

O caso é que a raíz dese pequeno e curioso detalle púxenme a buscar na miña biblioteca libros e 
artigos que falaran das vagas de ataques viquingos ás costas galegas intentando buscar, se é que 
había, algunha conexión entre o televisivo viquingo e a nosa terra. Foi así como din cun interesante 
artigo que tiña arquivado do historiador José Carlos Sánchez Prado publicado no Anuario 
Brigantino do ano 2013 e que leva por título “Los ataques vikingos y su influencia en la Galicia 
de los siglos IX-XI”. Neste traballo faise un documentado percorrido polos distintos ataques 
sufridos por Galicia entre os séculos IX e XII . A sorpresa apareceu cando cheguei a unha frase que 
cito literalmente: Entre las sagas que tratan la presencia normanda en Galicia, habría que destacar: 
la Saga de Ragnar Lodbrog y sus hijos. Sobre el famoso pirata que conquistó París en el año 845 y 
sus descendientes que realizaron numerosas expediciones piráticas por el Atlántico y el 
Mediterráneo.

Comecei entón a tirar do fío para identificar cal dos fillos de Ragnar fora o responsable dos saqueos 
de Galicia e cando puido ter acontecido tal suceso. A resposta non tardou en chegar: o responsable 
do ataque a Galicia nos anos 859 ata 862 fora Bjorn Ragnarsson, tamén coñecido como Bjorn 
Costado de Ferro, o fillo maior e guaperas de Ragnar na serie “Vikings”.

As cinco invasións

Fálase normalmente de cinco grandes invasións viquingas a Galicia, aínda que cada unha destas 
vagas podería dividirse en diferentes ataques. Malia que as fontes son diversas e ás veces 
contraditorias poderiamos fixar aproximadamente as seguintes datas:

O primeiro ataque acontecería no ano 844. Segundo as distintas fontes, no verán do ano 844 unha
flota viquinga, que viña de saquear as costas francesas e de pasar o inverno na illa de Noirmountier, 
chegan ás costas galegas onde o rei Ramiro I failles fronte no lugar de Faro de Brigantium, 
queimando setenta naves viquingas e infrinxindo un duro castigo aos normandos. Os superviventes 
destes combates continuaron o seu navegar polo Atlántico saqueando ao seu paso Cádiz, Sevilla, 
Niebla e outras cidades da conca do Guadalquivir ata que o exército de Abd al-Rahman II logrou 
expulsalos dos seus dominios.

Quizais algún lembre aquela película protagonizada por Antonio Banderas e titulada “O guerreiro 
número 13”. E preguntarán, que ten que ver isto con Galicia, pois vexamos. A película, que 
catalogaríamos como de cine fantástico e de acción, conta as aventuras do poeta musulman al-
Gazal, quen foi mandado como embaixador de Abd-al-Rahman II á corte dos normandos para 
establecer relacións diplomáticas co eles. Segundo os historiadores, o relato de al-Gazal ten visos de
ser histórico e a súa viaxe tería acontecería con motivo dos ataques viquingos do ano 844. Cóntase 
tamén que, transcorridos nove meses da súa partida, o embaixador al-Gazal regresou da corte 
normanda —situada segundo uns historiadores en Irlanda e segundo outros en Dinamarca— non 
sen antes pasar por Santiago de Compostela, aínda que diso non se fala na película de Banderas. 
Outra vez Galicia e curiosa parada para un musulmán.



Pero continuemos o relato dos ataques viquingos a Galicia. Nalgunhas crónicas locais cóntase que 
estes viquingos, despois de ser derrotados polo rei Ramiro I, penetran polo río Ulla e saquean 
Chantada, destruíndo as fortalezas de Merlán e Castro de San Sebastián, atacando tamén a fortaleza 
de Castro Candade, que resistiu os envites e na que estaban refuxiados os nobres da zona agardando
os reforzos do rei. Foi Vicente Risco e Manuel Murguía os primeiros que barallaron a posibilidade
de que ao mando destes primeiros viquingos estivese Bjorn Costado de Ferro, o fillo de Ragnar 
Lodbrok. Non andaban moi errados estes eruditos galegos pero as datas non coinciden, así que o 
caudillo normando que comandou o primeiro ataque a Galicia non puido ser o fillo de Ragnar.

No ano 858 tería lugar a segunda vaga de ataques normandos e desta vez si podemos confirmar a 
presenza de Bjorn Ragnrasson. No ano 859 e durante tres anos Bjorn Ragnarsson e o seu irmán
Hastein comandaron unha expedición de saqueo polas costas galegas, portuguesas, andaluzas, 
catalás, francesas, italianas, chegando incluso ata as Illas Baleares e a Grecia. Na súa viaxe de 
regreso a expedición xa só contaba con menos da metade dos cen barcos cos que partirán tres anos 
antes. No seu regreso pasaron tamén por Galicia pero sería Pamplona a que desta vez sufriría a 
ferocidade dos seus ataques. Na cidade navarra secuestraron o rei de Navarra, García Iñiguez, que 
tivo que pagar 90.000 denarios polo seu rescate

Os homes e mulleres( pois hoxe se sabe que un grande porcentaxe dos guerreiros viquingos eran 
mulleres) de Bjorn Ragnarsson viñan, seguramente, atraídos polas riquezas da cidade santa de 
Compostela. Penetraron, posiblemente, pola ría de Arousa, porta fluvial de Iria Flavia, que sería 
saqueada. Intentaron tamén tomar Santiago de Compostela, que tivo que pagar tributo para evitar o 
saqueo. Finalmente, un exército cristián dirixido polo conde don Pedro conseguir expulsar os 
normandos, que continuaron camiño cara a Portugal, saqueando Lisboa .

No ano 968 viría a terceira e máis grande vaga de ataques normando pero desta volta os galegos 
xa estaban máis preparados. O bispo de Compostela, Sisnando, fortificara a cidade do apóstolo, 
construiría a fortaleza da Lanzada para controlar o acceso natural por mar á ría de Arousa e, en 
definitiva, a Compostela. Foi durante estes ataques normandos do 968 cando morrería o bispo 
Sisnando dun frechazo na batalla de Fornelos, un 29 de marzo. Tamén foi neste tempo onde 
debemos situar o famoso milagre atribuído ao bispo San Gonzalo que foi quen de, cos seus rezos e a
axuda divina, afundir toda unha flota normanda fronte as costas de Lugo.

Despois viría a cuarta vaga de ataques, entre os anos 1008 e 1014, co saqueo de Tui e as 
incursións polo Miño, posiblemente dirixidos por Olaf Haraldson, que no 1018 chegaría a ser rei de 
Noruega e santo. No 1028 regresan os viquingos e desta vez ao mando do famoso Ulf o Galego. 
Atacan a ría de Arousa e enfróntanse ao bispo Cresconio, quen xa construíra as Torres do Oeste en 
Catoira e que foi quen de derrotar e expulsar os temibles normandos.

Houbo durante o século XII algúns ataques esporádicos pero é nestas datas que podemos dar por 
finalizado o tempo do terror causado polos homes do norte. Pero voltemos ao fillo de Ragnar.

Björn Ragnarsson, tamén coñecido como Björn Järnsida (Björn Costado de Ferro) foi un rei 
viquingo sueco que gobernou durante parte do século VIII d.C. e fundou a dinastía sueca da Casa de
Munsö. No século XVIII uns anticuarios localizaron un túmulo na illa de Munsö que sería 
identificado como a tumba real de Björn Järnsidas: o Björn Järnsidas hög. Así que se alguén quere 
coñecer a suposta tumba, ou mámoa, daquel viquingo que tanto terror causou ao nosos devanceiros 
tan só ten que ir á Illa de Munsö e alí cantarlle as corenta ao fachendoso normando.



Pero se lles parece fascinante o que acabamos de contar, cando menos a min mo parece, agarden ao 
que vén agora. Yago no seu artigo “Viquingos na ría de Neda na Crónica Sampiri” (Revista de 
Neda, nº4, pp.59-60) explica como o seu avó lle contaba a historia daquel rei viquingo que fora 
derrotado naquela costa de Neda fronte as penas do Preguntoiro.

Na Crónica Sampiri (866-982) cóntase como o rei normando Guthröth desembarcou en Galicia no 
ano 968 ao mando de cen barcos. Durante tres anos os homes do norte saquearon Galicia 
impunemente ata que o conde Gonzalo Sánchez, por mandato do bispo de Compostela San 
Rosendo, e ao fronte dun grande exército interceptounos en terras ferrolás, cando xa regresaban 
confiados aos seus barcos co botín obtido nas súas razzias. Velaí a crónica histórica do relato oral 
que contaba aquel paisano de Neda. Outra mostra máis do potencial da nosa cultura inmaterial e do 
valor, non so antropolóxico senón tamén histórico, de moitos dos nosos relatos orais.

Máis poderiamos contar, pero coido que é mellor deixalo para a próxima tempada da serie 
“Vikings”. Tan só agardo que, agora, cando se senten fronte a televisión a ver as andanzas destes 
homes e mulleres do norte, lembren o que aquí aconteceu hai xa mil anos e o que aquí fixeron os 
fillos de Ragnar Lodbrok, Quen sabe se algún de nós, de vostedes, aínda leva algo de sangue 
daqueles normandos, da linaxe de Ragnar Lodbrok…non por nada chaman no Morrazo viquingos a 
todos os loiros. Se é así, non se preocupen moito. Herdanzas peores levamos. Ao fin e ao cabo, só 
facían o que facían moitos outros naqueles tempos de violencia, guerras, inxustizas e inestabilidades
políticas e sociais, e senón que llo pregunten aos labregos daqueles tempos.

Colaboración de Rafael Quintía, autor do blog A sombra de bouza panda
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