
Klar for  

VM i tømmer-

hugging

VEDTERAPI: – Å hugge 
ved er ren mentalhygiene. 
Da tenker jeg ikke på noe 
annet, røper Olaf Tufte. 



Olaf Tufte hugger ved for å roe kropp og sjel

Bestemor lærte 
meg å bli mann

DET GÅR vilt for seg i skatepar-
ken Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo. 
Her er Olaf Tufte (41) i full gang 
med å trene til VM i tømmerhug-
ging på Lillehammer. Det hviner 
i blanke, sylskarpe gigantsager, 
luften er tung av sagflis og tes-
tosteron. Sikkerhetsvakter ber 
oss holde avstand. Den kjente ro-
eren skulle være mentor, men da 
en deltager på landslaget ble syk, 
var han sporty nok til å steppe inn 
på laget. 

– Jeg liker å svinge øksa, sier 
tøffingen. 

Han fikk 5. plass i VM i roing i 
Florida i september. Kort tid etter 
lader han opp til nok et VM.  

IFØLGE OLAF er tømmerhug-
ging en sport for ekte mannfolk. 

– Bestemor lærte meg å hug-
ge ved som guttunge hjemme 
på gården, så sånn har jeg alltid 
vært. Litt urmann. En ekte mann 
skal hugge ved og sørge for å 
holde familien sin varm og trygg, 
smiler han skjevt. 

Han fikk sin første øks og sag 
før han fylte tre! 

For den aktive idrettsutøveren 
med mange travle reisedager, er 
vedhugst hjemme på Tufte gård i 
Nykirke i Horten ren mentalhygi-
ene.

– Da kobler jeg av og tenker 
ikke på noe annet.

ENERGIBUNTEN ER ikke like 
macho på hjemmebane. Der tør-

Bestemoren til Olaf Tufte skal ha sin del av æren 
for at han vokste opp til å bli en av Norges tøffeste 
OL-helter. Det var blant annet hun som lærte ham 
å hogge ved.
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FAMILIEN BETYR 
ALT: Olaf falt for 
kona Aina på en 

skole-reunion. De 
giftet seg i 2008. OL-
vinneren hyller kona. 
Hun er selve limet i 

bedriften Tufte.

RETTE ELEMENT: Olaf 
ved årene, det er på 
vannet han har brukt 
musklene med størst 
suksess.



ker han matrester fra barnas fjes 
og varter opp med pannekaker. 
Kona Aina er sekretær og forel-
drene bistår i tykt og tynt. Barna 
Mie Lovise (10) og Hermann Au-
relius (7) er pappas supportere. 
Det vakte oppsikt da han tok 
med barna på pallen da han vant 
bronse under sommer-OL i Rio 
de Janeiro for et år siden. Selv var 
Tufte så rørt at han gråt; det var 
så sterkt å ha barna med.

– Det verste er å være borte fra 
familien. Den store utfordringen er 
at jeg er mye borte. Jeg føler jeg 
får for lite tid sammen med barna, 
innrømmet Tufte til Nettavisen.

Den dagen familien sier stopp, 
legger han opp. På spørsmål om 
det nå blir et friår, svarer han kort: 
– Jeg har aldri fri. 

Han er bonde på heltid.

ROEREN HAR gått på noen 
smeller og vært slått ut av astma 
og allergi. For fire år siden hugget 
han seg i foten da han skulle vise 
kunster i et TV-program. Tufte la 
selv ut bilde på Twitter av en blo-
dig fot, før det bar på legevakta 
hvor han sydde fire sting.

– Jeg trodde jeg bare hadde 
klinket til benet, noe som er 
smertefullt i seg selv, men da det 
begynte å renne blod ut av støve-
len skjønte jeg at det måtte være 
noe mer, sa han til Dagbladet.

Det selvforskyldte uhellet, har 
ikke dempet konkurranseinstink-
tet:

– VM i tømmerhugging krever 
fysisk og psykisk styrke og svært 
god teknikk. Action, spenning, 
engasjert publikum og masse 
svette og tårer. Jeg gleder meg, 
sier Olaf til Her og Nå. ■

Det verste er  
å være borte  
fra familien



MUSKLER: Tømmerhug-
ging er som all annen topp-
idrett, preget av action, 
presisjon og fysikk, mener 
Tufte.

ACTION: Olaf elsker 
fart og moro, men viser 
en annen siden av seg 

på hjemmebane.

◂ TØFFINGER: 
Olaf bytter ut 
årene med øks 
og motorsag og 
representerer 
Norge under VM 
sammen med 
Jon Are Engø, 
Vebjørn Sønste-
by, Olaf og Ole 
Ivar Lierhagen.

FAKTA 
Olaf Karl Tufte (født 
27. april 1976 i Tøns-
berg) er en norsk 
konkurranseroer fra 
Nykirke i Horten kom-
mune. Han er bonde 
og brannmann av 
yrke og har vunnet 
fire olympiske medal-
jer: to gull, en sølv og 
en bronse.

◂ SAVNER BARNA: 
Tufte har uttalt at 
han får for lite tid 

sammen med barna 
og at hensynet til 

familien kan gjøre at 
han vil trappe ned.


