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Etter at hytta er brukt én vinter, har eierne i samarbeid med Olav 
Straume bestemt å beskytte inngangspartiet bedre mot snø og 
vind. Midtre felt skal være åpent, men for å tette igjen på 
sidene, vil det bli satt opp brede bord med utskårne 
ornament, der mønsteret er hentet fra et lokalt 
stabbur.  

Kvalitet 
gir lønn

VALLE I SETESDAL:  – Det er foll fres, 
er så det ska vere, at det koker noko, sier Olav 
Straume (48). Og hardkjøret startet da setes-

dølen som 20 år gammel tømrer, satset på 
nisjen håndlafting.
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Første vinteren stod han ute og laftet 
 hytter. Så bygde han en produksjons-
bygning på 500 kvadrat og ni meter 
 under taket hjemme på gården Straume i 
Valle kommune. Nå er jordene leid bort. 
 Ellers hadde ikke samboer og tre barn 
sett mye til ham. For ti år siden tok han 
mesterbrev, nå har Straume Handlaft AS 
fire  ansatte. De bygger håndlafta hytter 
og hus i ulike størrelser, og driver i tillegg 
med noe tradisjonell tømring. Dessuten 
restaurerer de gamle bygninger. Sjefen 
blir ansett for å være en usedvanlig dyktig 
håndverker med stor formsans.  

Rot og topp
Tømmeret lagrer de noe lenger oppe i 
dalen, der er også sag og høvel. Laftestok-
ken blir skåret med rot og topp. Så blir 
den kjørt gjennom høvelen for å lage den 
profilen kunden vil ha. De fleste velger at 
stokken blir formet som den gamle pro-
filen i Setesdal. Høvelen er laget lokalt, og 
Olav har justert den etter egen smak.
 – Høy kvalitet på redskapen fører til at 
det blir mindre arbeid å høvle for hånd, 
forklarer Olav, som tenker på helsa, for i 
lengden er dette arbeidet tungt.
 Til selve laftingen og arbeidet med 
 lafteknuter er de viktigste redskapene 
øks, hoggjern, motorsag, suekniv, blyant 
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og vater. Spor etter verktøyene skal synes. 
Stokk for stokk blir lagt på og tilpasset, 
med rot og topp annenhver gang. Veggen 
blir mer levende når maksimal høyde av 
hver stokk blir brukt. 
 – Det estetiske er viktig. Variasjon 
 skaper liv og ser finere ut, sier Olav.

Best mulig tømmer 
Tømmervegger endrer seg over flere år. 
Ettersyn og tilpasning er innbakt i prisen 
for en laftet bygning. Da er det en stor for-

del å arbeide i nærheten av eget bosted. 
Straume Handlaft har gjort etterarbeidet 
for en del utenlandske firma, som nå har 
forsvunnet fra markedet i Setesdal. 
 Å få tak i det beste tømmeret, er ut-
fordrende. Det skal være fra gammel, 
utvokst skog med mye kjerneved. Den har 
naturen selv impregnert. Dette er de beste 
laftestokkene, når de samtidig er uten 
for mye sprekkdannelser og spenninger. 
Uten rett tømmer blir ikke resultatet godt 
nok, uansett hvor bra arbeid lafteren gjør. 

Olav Straume og Marius Lakomi 
arbeider foran, Marek Wesniewsk 
står i stigen i bakgrunnen. Takkon-
struksjonen på denne hytta er båret 
av fagverkstakstoler, som er laget 
i laftehallen. Utvendig kommer det 
flotte detaljer.

For å få hyttene rimeligere, har Olav Straume utviklet en modell med én tredjepart laft og 
resten vanlig bindingsverk. Det er gjerne stua som er laftet. Ellers er det vanlige vegger, 
som kan kles på forskjellig vis.
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Straume Handlaft kjøper lokalt tømmer 
gjennom Agder og Telemark Skogeier-
forening. 
 – Det er ekstra moro når kunden 
 ønsker at vi skal ta oss tid til å finne best 
mulig lokalt tømmer til en hel hytte, synes 
Olav.  
 Under arbeid med et stabbur fra 
1200-1300-tallet opplevde han for noen 
år siden å finne friskt og godt tømmer. 
Det var moro for byggmesteren å se, han 
syntes det var nesten ufattelig at treverket 
kunne være så gammelt. Olav lærte noe 
om mulighetene i treverk av topp kvalitet. 

Stole på ansatte
To av de ansatte er tømrere fra Polen. 
Olav har lært dem opp fra grunnen av, og 
dermed utfører de arbeidet sånn han vil 
ha det. De arbeider mest med å tømre, 
montere og høvle stokker. Olav og en an-
satt som er byggmester, tar hånd om selve 
laftingen. 
 – Språket er den største utfordringen 
med utenlandske ansatte, det er mer 
 arbeid å følge dem opp, jeg må være 
sikker på at resultatet blir som det skal. 
 Dermed er ikke den arbeidskraften 
 billigere, mener Olav.
 – Uansett handler det for meg om å 
finne de riktige personene. De må være til 
å stole på. Håndtrykket er noe jeg  legger 
merke til. En ansatt må ville noe, like å 
jobbe og være dyktig fagarbeider. Hos 
lærlinger ser jeg ikke på karakterer, men 
på fravær.
 Straume Handlaft samarbeider med 
ulike håndverkere, som murere, malere 
og elektrikere. Smed og treskjærere bidrar 
med utsmykning. Når de ulike fagperson-
ene får spennende utfordringer, fører 
det igjen til at håndverk får utfolde seg 
i Setesdal. Grundig planlegging er helt 
nødvendig. Det nytter ikke å komme til 
kunden etterpå og si at noe er glemt. 
 Et godt nettverk er gull verdt. Da Olav 
for eksempel arbeidet med en praktfull 
laftehytte, fjernet samtidig en kompis 
 never fra taket på et 200 til 300 år gam-
melt hus. Olav fikk neveren og brukte den 
om igjen.  

Trussel for næringen
Olav Straume er med i styret til Norsk 
Laft. Der kjemper han for levebrødet sitt, 
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A STRAUME HANDLAFT AS, 
VALLE I SETESDAL
Etablert i 1989 av Olav Straume. Fire ansatte.
Håndlafter hytter og hus i ulike størrelser. 
Noe tradisjonelt tømrerarbeid. Restaurerer. 
Olav Straume er medlem i Norsk Laft og 
Byggmesterforbundet.

På Helle i Valle kommune er et sauefjøs i laft i ferd med å ta form, det er ikke 
hverdagskost, selv ikke for Straume Handlaft. De har høvlet laftestokker til 

den 400 til 500 kvadratmeter store bygningen, som kunden selv setter opp. 

Både hus og loft stod opprinnelig på gården Uppstad i Valle, og er flyttet en gang før de 
ble flyttet Fjellgarden Hovden der Straume Handlaft har restaurert begge bygningene. 
Å plukke ned og bygge opp igjen bygningene tok et drøyt halvt år.
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for ifølge nye tekniske byggeforskrifter, 
som nettopp var på høring, skal hus i alle 
størrelser og fritidsboliger på over 150 
kvadratmeter kles utvendig. Det handler 
om å spare energi.
 – Byråkratene lager til spetakkel, sier 
Olav, han er glad for kommunalministe-
rens signal om at det fortsatt skal gjelde 
unntak for laftebygg. 
 Hadde forskriftene blitt vedtatt, ville 
en næring og gammel byggetradisjon 
bli rasert. Dessuten er ikke hermetiske 
blikkbokser sunne å leve i. Og ventila-
sjonsanlegg fungerer ikke i praksis, fordi 
rengjøringen ikke blir god nok, argumen-
terer han. 
 Temaet har vært aktuelt lenge. Norsk 
Laft samarbeider om saken med Norsk 
Treteknisk Institutt.
 – Beregninger viser at når vi tenker 
livsløp og sammenligner laft med vegg 
av bindingsverk etter 100 år, er energi-
forbruket det samme. Vi må ta hensyn til 
hva slags byggemateriale som blir brukt 
og hvordan det kan bli destruert, forklarer 
Olav. 

Fornøyde kunder
Han er selv vokst opp i et hus med 
 «gamlestoge, nystoge» og sval imellom. 
«Gamlestoga» var en ombygd «årestoge», 
det var ikke lenger behov for ildsted 
i midten. Kjennskapet til byggetradi-
sjon i Setesdal har vist seg å være gull 
verdt. Kundene er både sambygdinger 
og  hyttefolk, og oppdragene varierer i 
 størrelse, noe Olav liker. Når et byggverk 
skal tegnes, skjer det i tett samarbeid 
mellom ham, kunden og eventuelt en 
arkitekt.
 – Det er kunden som bestemmer. Jeg 
kommer med forslag, viser muligheter, 
lytter og tegner, sier Olav.
 Å sette pris er ikke enkelt, men «fullt 
kjør» for tømreren i 28 år tyder på at han 
er inne på riktig spor. 
 – Hvis vi gjør et godt og ærlig arbeid, så 
tar det tid og koster penger, det kommer 
vi ikke bort fra. Å få en fornøyd kunde, er 
det aller viktigste. De forteller hvordan du 
er som person og hva du har fått til, og 
de anbefaler deg videre. Det er den beste 
reklamen du kan få. Og det vil føre til nye 
oppdrag, både i gode og dårlige tider. h

Tor Straume skjærer ut mønsteret 
«karveskurd» til utvendige lister ved 
dør og vindu på ei hytte der byggmester 
Knut Henrik Torgersen i Straume Handlaft 
 arbeider sammen med hytteeier. 

Olav står for grovarbeidet, han former og 
tilpasser stokken. Far Tor Straume, som er 
pensjonert bonde, utfører finarbeidet eller 
treskjæringen. Han bidrar med tradisjonell 
utsmykning av hyttene. Her gjør de to klar 
pyntestolpen til verandaen på ei hytte.


