
I et af Italiens mest særprægede hjørner hyldes 1000 år gamle 

håndværkstraditioner 

Den historiske interessante bjerglandsby Aosta er først og fremmest kendt som et godt udgangspunkt for 

nogle af verdens bedste skisportssteder. Under to dage med handel og kunsthåndværk funderet i 

middelalderen viser festivalen Sant’Orso byen frem på nye måder.  

 
 
 
 
 
 
 
Hvert år d. 30. og 31. januar viser kunstnere og kunsthåndværkere fra Valle d'Aosta stolt deres værker langs 
gaderne i bjerglandsbyen Aostas bymidte. 
 
I middelalderen fandt messen sted i "Borgo di Aosta", området omkring kirken Sant'Orso. Ifølge legenden 
begyndte det hele her, da helgenen - som boede ved kirken - hjalp de fattige og uddelte tøj og de 
karakteristiske træsko, som man den dag i dag kan finde på festivalen. 
 
Nu til dags er hele bymidten involveret i arrangementet, der finder både indenfor og uden for de romerske 

bymure. Foruden træarbejder kan man se og erhverve arbejre udført i fedtsten, smedejern og læder, 

ligesom draperinger og forskellige former for gamle husholdningsgenstande er til salg.  

I langt højere grad end kommercielle interesser, handler festivalen dog om at håndværkerne i løbet de dage 
den varer, får mulighed for at møde et publikum, der værdsætter de gamle håndværkstraditioner.  
 
Festivalen har desuden fokus på musik, folklore samt Aostadalens traditionelle gourmetprodukter og vine. 

Delikatesserne tæller bl.a. bjergkartoflen og komælksosten Fonitina der har fået den EU beskyttede 

oprindelsesbetegnelse PDO. Osten får sin rige og særprægede smag ved at køerne om sommeren græsser i 

op til 700 meters højde.  

En anden beskyttet delikatesse er saltet svinekød i form af skinken Vallée d’Aoste Jambon de Bosses, der 

produceres i 1600 meters højde.  

Festivalen er ikke bare en god anledning til at stifte bekendtskab med de gamle håndværk og god mad. 

Siden Romerrigets storhedstid har Aosta - eller Augusta Praetoria som den hed engang - været en 

betydningsfuld handelsby på strækningen gennem det bjergrige Europa, og der er fortsat mange 

fascinerende vidnesbyrd om romernes tilstedeværelse her. Antikke levn som Augustus triumfbue og det 

romerske teater står f.eks. stadig efter 2000 år, og selv den rektangulære romerske bymur på 724 x 572 

meter er intakt flere steder.  



I det første århundrede før Kristus, efter at have besejret den indfødte befolkning, begyndte romerne at 
urbanisere det erobrede territorium: de organiserede områder og via et netværk af veje skabte de ny 
infrastruktur og bjergpas. Også i dag kalder man Aosta for Alpernes Rom. 
 
Oplev også det fascinerende og omdiskuterede bygningsværk Cryptoporticus, der udgøres af halvt 
underjordiske korridorer, opført på kejser Augustus’ tid. Der er flere teorier omkring, hvad funktionen har 
været, men nogle mener, at korridorerne har været brugt som forbindelsesled mellem et helligt område og 
en offentlig plads. 
 

Festivalens store finale er Veillà, der foregår i om natten mellem den 30. og den 31. januar. Her er gaderne 

oplyste og fulde af mennesker indtil daggry. 

https://www.youtube.com/watch?v=tibclz9A37k&index=8&t=0s&list=PL1921E9F1AD0BF6AD 

 

Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om Aosta-dalen, så kontakt venligst: 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen 

E-mail: pia@target-tourism.dk  

Telefon: +45 2452 1025 

www.target-tourism.dk  

 

Om Valle d’Aosta 

Valle d’Aosta, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3270 km2 den mindste region i Italien. De ca. 128.000 

indbyggere har til gengæld mange højdemeter at boltre sig på. En tredjedel af områdets samlede areal ligger nemlig i 

over 2600 meters højde. Dalen er formet af gletsjere og omgivet af bjerge: Et smukt område som taget ud af en 

billedbog, spektakulært placeret midt mellem Europas højeste tinder med Mont Blanc på grænsen til Frankrig til den 

ene side og Matterhorn og Monte Rosa på kanten til Schweiz til den anden. Det er også her, at man finder den vilde og 

upolerede nationalpark Gran Paradiso. Også kulturelt befinder man sig i et fint spændingsfelt mellem italiensk og 

fransk. Med en udsøgt gastronomi, et arkitektonisk charmerende og pittoresk alpelandskab samt et stort udbud af 

sportsmuligheder trækker området folk til fra hele verden. Som region byder Aosta-dalen ikke kun på fordelagtige 

betingelser for bjergbestigere, vandrefolk og skiløbere. Det er også et oplagt rejsemål for folk, der ønsker en mere 

magelig ferie i smukke omgivelser. http://www.lovevda.it/en 
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