
 

 

En 1000-årig håndverkstradisjon feires i det mest unike hjørnet av Italia! 

 

 

 

 

 

Den historisk interessante fjellandsbyen Aosta er først og frmst kjent som et godt utgangspunkt for for 

noen av verdens beste skireosrter. Med det to dager lange fokuset på handels- og håndverkstradisjoner 

etablert I middelalderen, presenterer Sant`Orso-festiovalen byen på en ny og annerledes måte.  

Hvert år den 30. og 31. januar, viser kunstnere og håndverkere fra Aosta-dalen stolte frem sine arbeider langs 

gatene i sentrum av fjellandsbyen Aosta. 

I middelalderen foregikk dette markedet i “Borgo di Aosta”, området rundt Saint`Orso-kirken. Ifølge 

legenden, startet det hele her, etter som helgenen som bodde i kirken hjalp de fattige og delte ut klær og de 

typiske treskoene som du også i dag finner på festivalen.  

Nåtildags er hele sentrum av byen involvert I arrangementet, som finner sted både innenfor og utenfor de 

romerske bymurene. I tillegg til trearbeider, kan du se og anskaffe deg arbeider utført i kleberstein, smijern 

og lær. Også gardiner og ulike typer tradisjonelt husholdningsutstyr finnes for salg. 

Festivalen er en unik mulighet for håndverkerne til å møte et publikum som setter stor pris på de gamle 

håndverkstradisjonene, og dette strekker seg langt utover de rene kommersielle interessene.  

Festivalen fokuserer også på musikk, folkedans og Aosta-dalens tradisjonelle gourmet-produkter og viner. 

Delikatessene fra denne regionen omfatter fjellpoteter og osten Fonitina, laget av kumelk, og som har fått 

opprinnelsesgodkjenning fra EU med betegnelsen PDO. Osten får sin rike og spesielle smak fra kuene som på 

sommertid gresser i 700 meters høyde. 

En annen beskyttet delikatesse er saltet svinekjøtt i form av en skinke kalt  Vallée d'Aoste Jambon de Bosses, 

produsert i en høyde på 1.600 meter over havet. 

Festivalen er ikke bare en god anledning til å gjøre seg kjent med tradisjonelt håndverk og god mat. Helt siden 

storhetstiden til det romerske riket, har Aosta – eller Augusta Praetoria, som det engang het – vært en viktig 

handelsby i det europeiske fjellområdet, og mange fascinerende etterlevninger fra romerriket er fortsatt 

eksisterende. Antikke relikvier, som Augustus-portalen og det romerske teateret finnes fortsatt etter 2.000 

år, og til og med den rektangulære romerske bymuren er intakt flere steder.  



I det første århundret før Kristus, etter å ha nedkjempet urbefolkningen, begynte romerne å modernisere 

det erobrede området; de organiserte området, og ved hjelp av et nettverk av veier, utviklet de den nye 

infrastrukturen og fjellpassene. Til og med i dag, kalles Aosta for alpenes Roma. 

 

 
 

 

Utforsk også den fascinerende og kontroversielle strukturen til  Cryptoporticus, laget med korridorer halvveis 

under bakken, reist i Augusta-perioden. Det er flere teorier om hva som har vært funksjonen, og enkelte tror 

at korridorene har vært benyttet som et sentralt element i å knytte et hellig område til en offentlig plass.  

Festivalens store finale er Veillà, som finner sted natten mellom den 30. og 31. januar. Gatene er da fullt 

opplyst og med en stor folkemengde som feirer helt frem til 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 3.270 km2 den minste regionen i Italia. De ca. 128.000 

innbyggerne har til gjengjeld mange høydemeter å boltre seg på. En tredjedel av områdets samlede areale 

ligger nemlig i over 2.600 meters høyde. Dalen er formet av isbreer og omgitt av fjell: Et vakkert område som 

tatt ut av en billedbok, spektakulært plassert midt mellom Europas høyeste fjelltopper, med Mont Blanc på 

grensen til Frankrike på den ene siden og Matterhorn og Monte Rosa på grensen til Sveits på den andre. Det 

er også her at man finner den ville og upolerte nasjonalparken Gran Paradiso. Også kulturelt befinner man 

seg i et fint spenningsfelt mellom italiensk og fransk. Med en utsøkt gastronomi, et arkitektonisk sjarmerende 

og pittoresk alpelandskap, samt et stort tilbud av sportsmuligheter, tiltrekker området seg folk fra hele 

verden. Som region, byr Aosta-dalen ikke bare på fordelaktige betingelser for fjellklatrere, vandrere og 

skiløpere. Det er også et opplagt reisemål for folk som ønsker en mer makelig ferie i vakre omgivelser.  
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