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Nascido em Bad Kreuzenac, pequena aldeia do norte da Alemanha com vestígios de 

ocupação céltica, Wolfgang Dehn viria a desenvolver estudos de Pré-História, assumindo 

responsabilidades de investigação nas universidades de Tübingen e de Freiburg e, 

posteriormente, no museu de Trier, na década de 1930 e até 1943. Em 1944, foi nomeado 

professor da Universidade de Marburg, mas seria mobilizado para a frente de guerra, sendo 

detido em França, onde permaneceu até 1947. Em 1949 assumiu finalmente o lugar do seu 

mestre, Gero von Merhart, na Universidade de Marburg, vindo a obter a cátedra de Pré-

história e Proto-história em 1955, na Universidade de Tübingen. O seu seminário de Pré e 

Proto-história viria a ser essencial na formação de sucessivas gerações de pré-historiadores 

alemães, alguns dos quais com trabalhos na Península Ibérica, como Edward Sangmeister ou 

P. Harbinson. 

Wolfgang Dehn desenvolveu os seus estudos focando em especial os contextos proto-

históricos, e fundamentalmente a 1.ª Idade do Ferro, no Leste e Sudeste europeus.  

Contribuiu para a compreensão dos Campos de Urnas, tendo iniciado escavações que se 

tornaram escolas de formação durante anos, nomeadamente no povoado fortificado de 

Heuneburg, no Sul da Alemanha.  

Entre os seus trabalhos, destacam-se os estudos de oppida na Alemanha (Celticum III, 1962), 

os dedicados aos Campos de Urnas e às migrações célticas (1979) e os dedicados a 

Heuneburg (Germania, 1952 e 1954). 

O seu interesse pelos contextos a Leste, levou-o a estabelecer inúmeros contactos e a 

promover alguns dos raros projetos desenvolvidos nos países do antigo bloco socialista, 

contribuindo também, de forma decisiva, para a reaproximação entre os investigadores 

alemães e franceses, após a guerra mundial. Neste contexto, viria a escavar no oppidum de 

Saint-Marcel, em La Pègue, na região de Drôme. 

Dehn morrerá em Marburg, em 29.05.2001, tendo recebido diversas homenagens em vida 

(vd. Europa celtica: Untersuchungen zur Hallstatt- und Latènekultur. Festschrift Wolfgang 

Dehn zum Geburtstag) e após o seu falecimento, recordando a sua dedicação como 

interessado professor e curioso pesquisador. 
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