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San Giovenale är ett område som sedan 1956 undersökts och dokumenterats av svenska 
arkeologer. Tidigare faser av landskap och odling har därigenom kunnat följas under en serie 
av år. Detta ger en unik möjlighet att, vid sidan av den arkeologiska undersökningen, också 
studera hur det italienska kulturlandskapet förändrats och omskapats under ett halvt sekel, 
beroende på lokala ekonomiska förutsättningar. Områdets stora betydelse har senast (2006) 
manifesterats i den etruskiska utställningen på Museo Archeologico Nazionale – Rocca 
Albornoz, Viterbo, vilken åskådliggör resultaten från utgrävningarna av Acqurossa och San 
Giovenale. Det senare presenteras för första gången på ett systematiskt och överskådligt sätt. 
Denna omarbetade utställning har till stora delar bekostats av vänföreningen.   
 
Som ett resultat av detta förnyade intresse för San Giovenale initierades en pilotstudie i 
februari 2006 med syfte att undersöka delar av den stora platå, Vignale, som utbreder sig 
sydöst om den stora borgklippan i San Giovenale. Där har arkeologer tidigare dokumenterat 
stenkonstruktioner, vissa byggnadsrester och ett antal brunnar, vilka ansågs vara av stort 
värde eftersom man tyckte sig ana en monumental yta från 600-talet f. Kr. På grund av 
ekonomiska faktorer kunde dessa undersökningar dock inte slutföras. Material från området 
har under det senaste året delvis presenterats i Yvonne Backe-Forsbergs avhandling, Crossing 
the Bridge. Delar av detta material finns därför utställt i muséet i Viterbo. En av idéerna med 
det nyinitierade Vignale Archaeological Project är att försöka identifiera och lokalisera dessa 
lämningar och att sätta in dem i ett större landskapsarkeologiskt och kulturhistoriskt 
perspektiv. 
 
Projektet har med utgångspunkt från äldre flygfotografier och planritningar från 1960, 
identifierat platsen för de tidigare utgrävningarna. Genom ytinventeringar har även ytterligare 
vägar och broar som lett till och från denna platå kunnat lokaliseras. 
 
I fas 2 av våra undersökningar har vi utvecklat och prövat redan vunna resultat med hjälp av 
en serie nya flygfoton där vi använt nya tekniker inom värme- och infraröd fotografering. 
Detta har skett från ett nyutvecklat och ultralätt flygplan som flugits av arkeologerna själva. 
Metoden gör att de ofta ytligt liggande stenansamlingarna i området kan inmätas eftersom den 
täckande jordens temperaturskillnader och fuktighet skapar olika växtbetingelser. De olika 
halterna av klorofyll registreras bäst med färg- och svartvit film under tidig vår, det vill säga 
under februari-mars. Med hjälp av en så kallad termokamera har vi vidgat spektralanalysen 
genom att även kunna se direkta bebyggelselämningar under jord. 
 
Vignale Archaeological Project är ett av de första projekten i världen att införa det ultralätta 
planet i kombination med värmekamera som hjälp vid arkeologisk landskapsinventering. 
Planets ringa storlek och billiga driftskostnader samt möjlighet att lågflyga, landa och lyfta 
intill fornlokalen, gör det till ett mycket effektivt inslag i både detta som flera framtida 
projekt. Den nya möjligheten att kostnadseffektivt binda samman samtliga utgrävda områden 
med täckta eller från marken svåridentifierbara strukturer, gör att många decenniers 
detaljstudier nu kan sättas in ett vidare sammanhang. Dessutom ger denna typ av inventering 
goda möjligheter att detaljstudera den geologiskt föränderliga process som omformat och 
påverkat kulturlandskapet över århundraden.    



 
Resultaten från The Vignale Archaeological Project kommer att publiceras i form av en 
vetenskaplig rapport samt i olika populärvetenskapliga framställningar jämsides med andra 
mer vetenskapligt orienterade artiklar. Vårt undersökningsmaterial, som kommer att göras 
tillgängligt för andra svenska arkeologiska projekt, är viktigt också härigenom att metoden 
praktiskt prövas i fältsammanhang.  
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