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La T ene problemet — en nyckelfråga 

Debatt 41 

För alla arkeologer och för dem som stu
derat arkeologi är namnet La Téne väl känt. 
Det står ofta som synonym för den förromer
ska järnåldern, då i allmänhet indelad i perio
derna La Téne I, I I och I I I . Är namnet La 
Téne ett bland alla europeiska arkeologer 
välkänt begrepp är dock platsen eller fynd
lokalen ej lätt att finna. Den ligger i Schweiz 
vid den långsträckta Neuchåtel-sjöns nord
västra ände intill mynningen av en liten flod, 
som över ett smalt näs förbinder denna sjö 
med den något mindre sjön Biel. 

Kommer man till platsen finns det knappt 
någon av befolkningen, som kan visa vägen 
till den obetydliga småbåtshamn, som bär 
namnet La Téne. Det var där som under det 
föregående århundradet och början av detta 
sekel de utomordentligt rika fynd gjordes, 
vilka för första gången gav liv åt den kel
tiska kulturen, vars existens var omvittnad i 
de historiska källorna men vars formvärld 
dittills varit nästan helt okänd och föga be
aktad. 

Egentligen var det besök förf. 1968 gjorde 
på fyndplatsen och på det museum i staden 
Neuchätel, där de flesta fynden finns sam
lade, en sorglig upplevelse. Sällan har en 
sådan berömd fyndplats blivit så bortglömd 
av eftervärlden och sällan har ett så berömt 
fyndmaterial genom olyckliga omständigheter 
lämnats i ett så miserabelt skick som just fyn
den från La Téne. Här om någonsin bör frå
gan ställas hur ett oersättligt material av 
detta slag skall räddas för framtida forskning. 
Svaret var i detta fall redan givet och ett 
gott stycke på väg — snabb och noggrann 
publicering. 

Uppdraget att utföra detta känsliga arbete 
har getts den ursprungligen amerikanske 
forskaren J. M. De Navarro. Som utgivare 
står the British Academy. Den första voly
men, The finds from the site of La Téne, 
Volume I. Scabbards and the swords found 
in them, utkommen 1972, behandlar fyndets 
mest betydelsefulla artefaktbestånd, svärd-
slidorna och svärden. Det finns mycket att 
säga om denna första publikation, den första 

i en planerad serie, där senare övrigt fynd
material skall behandlas, då främst de för 
dateringarna så viktiga fibulorna. 

Först kan frågan om metod och utform
ning av en materialpublikation av detta slag 
med fog tas upp till diskussion. Den konven
tionella metodik, som hittills ofta använts, 
har varit och är fortfarande i många fall att 
blanda de rena, beskrivande faktauppgifterna 
om materialet med en fortgående diskussion 
kring externa jämförelser och dateringsförsök. 
Istället borde, enligt rec:s åsikt, en livsdug
lig och ekonomiskt försvarbar materialpubli
kation enbart innehålla faktauppgifter kring 
material och fyndlokal samt en rent intern 
bearbetning av vad detta material och dess 
fyndomständigheter kan ge upphov till för 
slutledningar, utan sidoblickar på mer eller 
mindre närliggande jämförelsematerial. Dessa 
sidoblickar — den externa bearbetningen —• 
bör förbehållas uppsatser i löpande pubtika-
tionssericr. Anledningen till dessa enkla rikt
linjer är följande (Nylén 1969): Ett väl 
publicerat primärmaterial med enbart fakta
uppgifter och intern bearbetning har beståen
de värde. Hålls det däremot ej rent från den 
på det aktuella "nuläget" ifråga om jäm
förelsematerial baserade externa diskussionen 
förlorar hela publikationen oerhört snabbt 
sin aktualitet då detta material ökas genom 
nya fynd. Är den däremot fri från denna 
diskussion, kan den, utan att föråldras annat 
än genom dokumentations- och analysmeto
dernas kontinuerliga utveckling, läggas som 
byggsten efter byggsten i en allt fullständi
gare materialfaktamängd, som så småningom 
ger den fortlöpande externa bearbetningen 
allt kraftigare bevisvärde. De ekonomiska för
delarna av ett sådant, principiellt hårt redi
gerat förfarande bör även ligga i öppen dag. 
Våra dagars undersökningar ger en så väldig 
faktamängd, att den blir för stor för att gång 
på gång ompubliceras i samband med nytill
kommet material. Den föreslagna metoden 
kan därför tänkas i framtiden bli en nödvän
dig rationaliseringsåtgärd för att möjliggöra 
en vettig, vetenskaplig bearbetningsrutin i 
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kamp mot alltid otillräckliga ekonomiska re
surser. 

En detalj måste dock i detta sammanhang 
med skärpa understrykas. Utvecklingen på 
den "laborativa arkeologiens" område gör att 
en modärn materialpublikation radikalt kom
mer att skilja sig från de tidigare, där den 
tekniska utvecklingens begränsning var mer 
kännbar och lade hämsko på dokumentations
möjligheterna. Ett arkeologiskt material är 
gjort av människor. Det måste därför bear
betas med humanistisk, vetenskaplig metodik. 
Denna metodik har länge strävat mot sin 
fulländning och torde ha svårt att nå utanför 
redan givna gränser. 

Den tekniska utvecklingens till synes gräns
lösa möjligheter däremot kommer med säker
het att ge en allt mer accelererad utvinning 
av nya kvaliteter hos det material, som ar
keologerna kan bearbeta med humanistisk 
metodik. Mängden av nya data, framtagna 
med förfinad utgrävnings- och dokumenta
tionsteknik, särskilt med röntgen och därmed 
besläktade arbetsrutiner, kommer här sanno
likt att mångdubbla informationsflödet och 
härigenom radikalt öka de humanistiska ve
tenskapernas möjligheter till exaktare resultat 
och tillförlitligare slutledningar. 

En ekonomisk satsning i modärn arkeologi 
på de laborativa detaljerna kommer därför 
att direkt stödja den humanistiska forskning 
som arkeologin trots allt utgör. 

Granskar man nu, med utgångspunkt från 
den här deklarerade uppfattningen om en 
materialpublikations önskvärda utseende och 
uppläggning, De Navarros arbete, finner man 
mycket få beröringspunkter men desto fler 
klara motsättningar. 

Det måste dock framhållas att materialet 
från La Téne genom sin egenart framtvingat 
lösningar och rutiner som gjort här antydda 
försök i progressiv riktning ytterligt svåra att 
genomföra. För det första är materialet fram
taget mycket tidigt och ofta med en metod 
som närmast kan betecknas som slumpartad 
fyndinsamling. Mer systematiska undersök
ningar har emellertid även företagits av Emil 
Vouga på 1880-talet och mellan 1907 och 
1917 av bl. a. Emil Vougas son Paul Vouga. 
Metoden vid dessa utgrävningar varierade 

betydligt och det väldiga fyndmaterialets 
spridning till olika museer och privatsam
lingar i nästan hela världen har ytterligare 
försvårat De Navarros uppgift, som i flera 
fall måste ses som detektivarbete av hög klass. 
Det bör även erkännas att del I I av hans 
Volym I med kataloger, beskrivningar och 
bilder till en viss grad skulle kunna motsvara 
de ovan framställda önskemålen för en ren 
materialpublikation. Bildernas kvalitet är ofta 
mycket god, men på grund av den stora 
splittringen av materialet på olika händer 
ojämn, och gör därför jämförelserna relativt 
svåra. Värdet med arbetet ligger otvivelak
tigt främst i denna del, där ett genom brist 
på konserveringsåtgärder vanvårdat och ge
nom sent insatta uppordningsförsök svåröver
skådligt — men sedan länge känt och norm
givande — material i görligaste mån räddats 
åt den framtida forskningen, önskvärt hade 
dock varit att åtminstone de mest lättillgäng
liga praktstyckena fått genomgå en mer "la
boraliv analys", då främst med röntgen. Detta 
är dock perifera önskemål med tanke på ma
terialets stora numerär och svårigheter till 
likformig dokumentation och behandling. 

Ifråga om volymens första del där De 
Navarro söker analysera och bearbeta mate
rialet, måste förf. ställa sig betydligt mer 
negativ. Ett material med världsrykte, som 
det här rör sig om, gör aft man bör fordra 
en viss form av objektivitet vid dess bearbet
ning. 

En grundfråga då det gäller La Ténemate-
rialet har alltid varit tolkningen av fyndets 
status. Med denna följer nämligen omedel
bart dess brukbarhet som kronologisk, stilis
tisk och typologisk värdemätare. Tolkningar
na har varit många, men främst pendlat 
mellan handels- eller militär-station med 
längre eller kortare användning och offer
plats. .Svårigheten i det första fallet har dock 
varit att förklara mängden av i vattnet 
" tappade", väl emballerade föremål, sär
skilt svärd med påsatta, rikt dekorerade 
svärdslidor. I det senare fallet har fältet varit 
fritt för lång nyttjandetid, i linje med vad 
som är känt om längre norrut påträffade 
fyndlokaler, som klart kan bevisas ha tjänat 
detta ändamål. 
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Bägge dessa tolkningar, men framför allt 
den senare, kan ge fyndet en relativt lång 
spridning i tid. En sådan bedömning ger 
även fria händer för en typologisk och stilis
tisk kronologi, byggd ej på fyndet självt utan 
på det tyvärr för modärn arkeologisk forsk
ning föga källkritiskt behandlade material, 
som fortfarande utgör grundvalen för dessa 
betydelsefulla bedömanden på kontinenten 
och speciellt i den keltiska kulturens kärnom
råden. Man skulle därför ha väntat att De 
Navarro börjat sin bearbetning med en kritisk 
analys av fyndplatsens status just med tanke 
på de noggranna upplysningar han nu för 
första gången lyckats sammanföra kring det 
väldiga materialet. Därtill kommer att mo-
dörna undersökningar, som senare närmare 
skall beröras, här nått resultat, vilka borde 
stämt till eftertanke även om de för ett långt 
framskridet arbete som detta sannolikt tett 
sig högst obekväma. 

Man blir därför minst sagt förundrad, då 
utan närmare motivering. De Navarro i bör
jan på ett av sina inledande kapitel (s. 17) 
deklarerar, att han ansluter sig till offerplats-
teorin och sedan i hela sin framställning på 
intet sätt prövar denna teoris riktighet utan 
fastmer använder den som ett medel i mate
rialets uppläggning och gruppering. Bearbet
ningen utmynnar på så sätt i en in i detalj 
gående stilistisk och typologisk uppdelning av 
materialet, där få eller inga hämskor läggs 
av "besvärande" fyndomständigheter. Som 
lämpligt jämförelseobjekt, då det gäller svär
dens datering, anförs gravfältet vid Miin-
singen, som är beläget endast 45 km från La 
Téne. På främst "horisontalstratigrafiska" 
grunder anser sig De Navarro här få stöd för 
en kronologisk uppdelning av La Ténemate-
rialet i olika grupper. Miinsingfältets bety
delse som värdemätare torde dock kunna 
diskuteras. Stratigrafi och fyndkombinationer 
är osäkra och ej helt övertygande, liksom de 
aktuella gravarnas antal relativt litet. 

Huvuddelen av materialets bearbetning ut
görs av en in ab sur dum gående detaljanalys 
och extrem typologisk indelning. I vad mån 
dessa noggranna indelningar även kan ges 
relativ datering sinsemellan diskuteras med 
försiktighet, men stilar och typer är enligt 

De Navarros uppfattning spridda över en 
rätt lång tidsrymd. Offren börjar enligt ho
nom i tidig La Ténetid och fortsätter över 
mittskedet för att avslutas i begynnande sen-
La Téne. I ett avslutande kapitel behandlas 
den senare forskningen kring de absoluta år
talen inom La Téne-kronologin. Detta kapi
tel är intressant och värdefullt, om än till 
en viss grad ofullständigt, då flera delar av 
den aktuella diskussionen ej medtagits. 

Efter studiet av försöken att ge mer exakt 
datering åt såväl La Ténetidens olika perio
der som själva stationen La Téne förstår och 
instämmer man gärna med De Navarro då 
han citerar Merhart , som brevledes meddelat 
honom att "the chronology of La Téne stånds 
on weak legs" (s. 313). Han antyder även att 
frågorna kring kronologin är för tidigt väckta 
och utlovar en närmare sådan analys efter 
avslutad bearbetning, särskilt av fibulamate-
rialet. Man får hoppas att då även mer hän
syn tas till de i detta sammanhang utom
ordentligt viktiga utgrävningar, som Dr. 
Hanni Schwab företagit vid den lilla floden 
Zihl, som sammanbinder de två ovan nämn
da sjöarna, och som blott ligger 3 km från 
La Téne. Dessa för hela La Téneproblemet 
så betydelsefulla undersökningar avfärdas nu 
på endast fyra rader (s. 323), en olycklig 
men kanske väl förståelig åtgärd. 

Hanni Schwabs undersökningar har skett i 
samband med en reglering av vattendragen 
i denna del av Schweiz och är i fråga om 
modärn, arkeologisk utgrävningsteknik och 
dokumentation föredömliga, vilket förf. kun
nat konstatera vid genomgång av fältritningar 
och fotomatcrial. Utgrävningarna skiljer sig 
härvid på ett fördelaktigt sätt från mycket 
annat i sydeuropeisk fältarbetsteknik. 

Genom dessa undersökningar tycks framgå 
att en över floden Zihl gående bro vid Cor-
naux brutits sönder och störtats omkull av 
en plötslig, oförutsedd vattenvåg. Under den 
sönderbrutna bron har människor klämts fast 
vilkas skelett jämte intilliggande vapen och 
clräkttillbehör påträffats i orubbat eller av det 
strömmande vattnet något stört läge. Enligt 
Schwabs uppfattning, som stöds av ett flertal 
relevanta fakta och omständigheten att lik
nande men sämre redovisade fynd av en bro-
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konstruktion och skelett påträffats vid La 
Téne, skulle tolkningen vara en naturkata
strof, förorsakad av att en flod inom vatten
systemet plötsligt ändrat sitt lopp. Vapnen 
och fibulafyndcn är likartade med de så
som yngsta bedömda och till begynnande 
sen-La Téne daterade fynden vid La Téne. 
Detta är resultatet av den hittills enda mo-
därna arkeologiska undersökningen rörande 
den aktuella problematiken inom La Téne-
området. 

För alla som något sysslat med "La Téne-
kronologi" bör det omedelbart stå klart, att 
om Schwabs uppfattning av grävningsresul
taten är riktig och de antagna långa tids
intervallerna på en offerplats ersätts av ett 
kronologiskt knivsnitt likt det vid Hercula-
neum och Pompeji, följderna kommer att bli 
förödande för hittills gjorda antaganden och 
hypoteser. Alltför många forskare har här så 
djupgående engagemang och ståndpunkts-
taganden att några spontana, positiva reak
tioner knappast vore att vänta. Några sådana 
har heller icke infunnit sig. 

Schwab publicerade 1969 ytterst prelimi
närt sina iakttagelser i en tidningsartikel 
(Schwab 1969) och först 1971 efter en före
läsningsturné i Sverige utkom i Archäolo-
gisches Korrespondcnzblatt ett mer utförligt 
meddelande om fyndet (Schwab 1972). 
Schwabs resultat skulle alltså kunna ge vid 
handen att La Ténefyndet på intet sätt ut
gjorde ett offerfynd utan istället emanerade 
från en handels- och hamnplats med ett för 
en sådan utomordentligt läge, som blivit 
"dränkt" av en naturkatastrof. Förklaringen 
till mängden av väl "emballerade" vapen 
skulle då vara att dessa legat staplade för 
leverans eventuellt i magasin och spolats ut 
av vattenmassorna. I samma vattensystem 
vid orten Port, som ligger vid Zihls utlopp i 
sjön Biel, har visserligen inga systematiska 
undersökningar företagits men lösfynd ger vid 
handen, att fyndmaterialet i stort sett är lik
artat det vid La Téne. I La Téne domi
nerar dock mellan-La Téne (C) och i Port 
sen-La Téne (D) . 

Schwab anmärker (Schwab 1971 s. 293): 
" In La Téne liegt das Hanptgewicht der 
Funde bei La Téne C in Port bei La Téne 

D. La Téne hat aber auch noch eindeutige 
Funde, die ins Spätlaténe gehören und Port 
solche Mittellaténe. Ein Unterschied zeichnet 
sich vor allem mengenmässig ab, so dass sich 
die Frage aufdrängt, ob dieser nicht bedingt 
ist durch die Verschiedenheit der Her-
stellungzentren, da bis heute die Einstellung 
des Fundgutes in Mittel- und Spätlaténe vor-
wiegend auf Grund stilistischer und nicht 
stratigraphischer Kriterien erfolgte". Denna 
anmärkning ger cn god och koncentrerad bild 
av problematiken. Hur mycket i den konven
tionella indelningen av La Ténetidens stilar 
och typologi är kronologiskt, och hur mycket 
lokalt betingat, i det senare fallet genom 
skilda verkstäders och konsthantverkares pa
rallellt löpande produktivitet? "Det typologi
ska tänkandet" har här ofta dominerat bil
den. Ett exempel från "La Ténekulturens" 
periferiområden kan vara tankeväckande i 
detta sammanhang. På Gotland har för ett 
tidsavsnitt, som delvis löper parallellt med 
La Ténefyndets konventionella datering, ett 
statistiskt sett tillräckligt antal fyndkombina-
tioncr lyckats skapa en till synes förhållande
vis säker, kronologisk uppdelning av bl. a. 
fibulamaterialet. 

Av detta framgår i korthet följande. De 
äldsta fibulorna (motsvarande mellan-La 
Téne) är av mellan-La Ténekonstruktion. 
Mot slutet av mellan-La Téne uppträder 
dels fibulor där spiralen ersatts av charnier, 
alltså cn återgång till bronsålderns konstruk
tiva lösning av denna detalj, samt spännen 
av sen-La Ténekonstruktion. Dessa senare av 
s. k. triangulär typ uppvisar på Gotland, då 
det gäller bronsexcmplaren, en ytterst bräck
lig konstruktion hos spiralen, som på ett 
mycket stort antal brustit och lagats med cn 
nit, som gett fibulan en primitiv charnier-
konstruktion. I den äldsta delen av sen-La 
Téne avlöses de triangulära fibulorna på Got
land av spännen med ren mellan-La Téne
konstruktion, vilkas spiraler på grund av en 
lyckligare konstruktion mycket sällan tycks 
ha brustit. 

Det är blott på Gotland denna förändring 
sker. Inom övriga delar av Skandinavien 
tycks de triangulära fibulorna •— men då för
färdigade med bättre tillverkningsteknik — 
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fortsätta att användas fram till La Ténetidens 
slut. På Gotland slutligen ersätts fram mot 
tiden för Kristi födelse de nämnda fibulorna 
ined mellan-La Ténekonstruktion av rena 
sen-La Ténefibulor. 

Man ser alltså, att inom ett begränsat och 
förhållandevis väl utforskat modellområde 
utvecklingen hos La Ténetidens fibula föga 
följer ett givet typologiskt mönster. Frågan 
är då, om man kan vänta att detta mer gene
rellt kan gälla annorstädes där mängden av 
säkra kombinationsfynd ej är av samma om
fattning. 

Belysande för hur även inom ett begränsat 
område olika verkstäders alster kan koncen
treras inom mycket små regioner är vidare en 
nyligen gjord utredning kring stämpelorne-
radc, vikingatida silverarmbyglar — även 
denna gång från rika fyndmiljöer på Gotland 
(Thunmark 1974). Det visar sig nämligen 
att vissa bestämda silversmeder genom bruk 
av speciella stämplar "märker" sin produk
tion och att denna på så sätt med stor säker
het kan spåras och kartläggas. Zoner med 
under 50 km i diameter tycks här vara gene
rella värdemätare för spridningen; områden 
alltså, där en klövjad häst, en lastad ryttare 
eller ett dragfordon kan färdas fram och åter 
på en dag. 

Vad som bör framgå av dessa exempel är 
att typologiska och stilistiska serier, som en
bart eller huvudsakligen kronologiskt gruppe
ras efter just dessa kriterier, bör ses med allra 
största skepsis. 

Schwabs grävningar kan, om hennes tolk
ning av deras resultat är riktig, bli dynamiten 

i ett sprängskott, som raserar hela den hittills 
så sorgfälligt uppbyggda La Ténekronologi, 
på vilken De Navarro stöder sig och som han 
tror sig kunna ge ytterligare stöd för genom 
bearbetning av La Ténematerialet. Visser
ligen har flera framstående forskare redan 
uppmärksammat den "lurande faran" i 
Schwabs teori och man har sökt antyda fel
källor genom att vapen och smycken ibland 
ej legat i direktkontakt med de under bro
konstruktionen vid Cornaux fastklämda liken. 
Det har även i detta sammanhang antytts att 
det kan vara fråga om flera likartade kata
strofer. Dessa försök tycks dock, med tanke 
på den utomordentligt noggranna undersök
ningen och de därvid framkomna fyndom
ständigheterna, verka något långsökta och 
föga övertygande. Kvar står här de faktiska 
förhållandena. Hanni Schwabs undersökning 
ställer De Navarros arbete i en sällsam dager 
och kan förebåda en allvarlig debatt kring 
den relativa och absoluta La Ténekrono-
logien. 

Erik Nylén 
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The La Téne Question — A Key Problem 

La Téne on Lake Neuchåtel in Switzerland 
has given name to the entire Celtic culture. 
The reason is the finds that were made 
there — abundant but difficult to interpret. 
These finds, which have dominated the 
discussion for a century, have only now been 
published. The one who has achieved this 
gigantic work, in which the most important 

material, the richly decorated sword scabb-
ards, is now printed, is J. M. De Navarro, 
originally an American scholar now active 
in England. The work is, first and foremost, 
a publication of the material. In a modern 
work of this kind the finds should, however, 
in the opinion of the present author, 
not be treated externally but only internally. 
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And that for reasons both of economy and 
research technique. A well-documented pri-
mary material, untainted by an external com
parison material which may be available at 
the time of publication, has a scientific "eter-
nal value". One volume may then be added 
to another, forming the basis of the in-
creasingly factual, external discussion, which 
should be confined to periodicals. 

The La Téne publication has not been 
arranged according to this principle. It is 
remarkable, too, to see how the author 
discusses the material externally on lines that 
are far from source-critical but rather purely 
subjective. This is detrimental to the whole 
of this very important description and treat
ment of the remains of prehistoric objects 
from the famous locality, scattered över a 
number of countries and collccted by elever 
detection. The most serious criticism is that 
De Navarro without discussion "classifies" 
the locality as a place of sacrifice used during 
a long period, like the well-known localities 
in Denmark and Northern Germany. This 
standpoint leaves the door open for a dassi
fication of the material on typologieal and 
stylistic criteria without considering embar-
rassing conditions that may have existed 
when the finds were made. This is also what 

has been done to a great extent, and there 
is no criticism — so badly needed — of the 
old chronology based on extreme typology 
and stylistic analysis. 

Such a critical attitude to the material is, 
however, assumed by Hanni Schwab, an ar-
chaeologist working within the Neuchätel 
area. 

The La Téne material has been collected 
chiefly by a not very systematical gathering 
of the finds, and only a minor part of it has 
been scientifically excavated at a fairly early 
date and with little exactitude. Not far from 
La Téne, however, Schwab has carried out 
very careful and modern excavations, which 
seem to prove that what De Navarro consid
ers to be a votive deposit laid down över a 
long period of time, could actually have 
arisen by a sudden flood, which resulted in a 
"chronological knife cut" similar to those at 
Herculaneum and Pompeii. A bridge upset 
by the flood, which had pinned down and 
crushed armed men, would seem to be a deci-
sive proof here. If Schwab's interpretation of 
the exeavation results proves to be correct, it 
would mean a total revaluation of De Nä
varnas standpoint as well as of the whole 
established La Téne chronology. 
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