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Han er sjølv veldig glad i strandabakels, dei tynne 
kjeks-kakene med dekorative krusedullar på. Eit 
jern for å lage dei spesielle kakene får du ikkje kjøpt 
i næraste elektronikk-butikk. Rolf er sistemann i ei 
lang rekkje smedar som forsyner bakstekjerringane 
med skreddarsydd reiskap for det tradisjonelle 
bakverket.
 Sjølv om nettopp desse kakene har namn frå ei 
bygd på Sunnmøre, har kakejerna ein lang tradisjon 
fleire stader i landet. Spesielt Østerdalen og Lesja-
området har viktige tradisjonar på dette feltet. Slike 
bakstejern har nok eksistert sidan førhistorisk tid, 
men det eldste det finns nedtegnelsar om er frå 
1300-talet. Frå Stranda og Sunnmøre kan tradi-
sjonen reknast kring 300 år tilbake. Fleire av desse 
gamle jerna har 79-åringen kopiert.

Alltid arbeidshender
Rolf sitt forhold til jern starta i ung alder. Han har 
alltid likt å skrue, reparere og sveise. Frå han var 7-8 
år var han som oftast å finne i ein sveiseverkstad i 
heimbygda.
 – Eg har alltid vore svart på hendene, seier Rolf. 
Turen gjekk til Bjørset Fylkesarbeidsskule på Molde, 
der han lærte smedfaget. Etter dette jobba han 
rundt om på anlegg, før han var med å starte opp 

ein mekanisk verkstad på Stranda. Der jobba han til 
han vart pensjonist.
 – Det har alltid vore tradisjon på Stranda at ein 
eller anna smed har laga bakelsjern. Det var ein 
gamal kar som hadde drive med det, men nettopp 
slutta fordi han såg for dårleg. Eg fekk besøke han 
og sjå korleis han gjorde det, resten har eg forska 
meg fram til sjølv, seier Rolf, som no har produsert 
jerna i snart 20 år.

Teknologiske snarvegar
Men det foregår ikkje heilt på same måten som i 
gamle dagar. Medan dei gamle jerna ofte kunne 
vere støypte, somme med innstansa mønster, tar 
Rolf nokre snarvegar med moderne teknologi.
 – Eg er framleis medeigar i verkstaden, så eg har 
meg ein tur ned der og får emna laserutskorne. Der-
etter dreiar eg dei maskinelt, før eg tek dei med til 
verkstaden i kjellaren for å gravere mønster, fortel 
han. For det er i kjellaren magien foregår. Her vert 
bibelske motiv, rare fabeldyr, slyngplanter og mys-
tiske runer hogd inn i jernet med ulike verktøy som 
kunstnaren sjølvsagt har laga sjølv. 
 Etter det blir det ein finpuss av motivet. hengsler 
skal sveisast på og jernet må ha handtak som kan 
låsast. Rolf lagar jerna i to hengsel-variantar, ein 
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TEkST og FoTo: HELEnE HEnRikSEn

Det sunnmørske kakebordet er berømt over heile landet. i Stranda er det uten-
kjeleg utan ein stabel ekte Strandabakels. Mange er Rolf Saure medskuldig i.
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Til kona sin fødselsdag laga Rolf eit nytt bakelsjern. Det har innskrifta «Rolf gjorde dette jern til sin 
kone Elfrid Engebö Saure.»
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som kan opnast heilt og hengast opp på veggen til 
pynt, og ein som berre kan opnast delvis, slik at det 
er lettare å bruke til steiking. Men i følgje han er det 
få som berre blir hengande på veggen. 
Takksame kundar
– Dei blir brukte, ja. Mellom kundane er det faktisk 
ein god del unge. Mange får bakelsjern til konfir-
masjonsgåve, fortel han. Han har og mange utflytta 
strandarar på kundelista. kanskje minnest dei at ho 
bestemor brukte å lage slike. 
 – Det aller kjekkaste med jobben er å levere 
eit jern som du veit mottakaren blir takksam og 
glad for. Det er veldig kjekt, seier smeden. Han har 
delteke på eit par messer opp gjennom åra, men 
som oftast er det kundane som finn han. Somme 
tider er det lang venteliste, andre gonger har han 
jern liggande klar
 Men å lage det sprø bakverket skal vere lettare 
sagt enn gjort.
 – Somme påstår at det er lettare å lage jernet 
enn bakelsen, humrar Rolf. Heilt til slutt blir jerna 
avretta og kvalitetstesta. ingenting forsvinn frå 
verkstaden før Rolf er sikker på at bakelsen vil bli 
jamt steikt i det nye jernet. Det er i alle fall ikkje 
hans skuld om baksten ikkje lukkast på første for-
søk.

Rolf har mange mønster å velje i.

Den spesielle arbeidsbenken har Rolf Saure laga 
sjølv.
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Mønstervariasjon
Ferdige og halvferdige jern fyller verkstaden hans. 
Det er ikkje mange like. Sjølv om han gjentar møn-
stera fleire gonger, har alle jerna to sider. Dermed 
er moglegheitene for variasjonar store. Mange får 
også gravert inn initialar, årstal eller anna personleg 
tekst i jerna.
 Rolf viser fram ein kopi av eit gamalt jern. Motivet 
er olav den heilage, på motsett side ein kentaur. 
Andre jern har fuglar, løver, blomar eller geometriske 
mønster. Dei med eldst forbilde har runer langs 
kanten. 
 – Eg har ein 8-10 mønster eg varierer mellom, 
og så eitt som eg har designa heilt sjølv. Det er 
eigentleg favoritten min, seier han. grunnen er 
kanskje at det forestiller ein krans tulipanar som 
slyngar seg rundt kanten. Her er linjene bua og 
organiske. ikkje ein bein strek i sikte. Det er nemlig 
ekstra vanskelig, skal vi tru eksperten.
 – Her nyttar det ikkje å gjere opp at, det blir slik 
ein har laga det om det blir rett eller gale, fortel Rolf. 
Men som oftast blir det rett. Berre ein gong kan han 
hugse å ha gjort ein skrivefeil i ein tekst.

Bibeltekst?
i lang tid undra Rolf seg på kva koden 3 2 stod for. 

Rolf er vanlegvis å finne i verkstaden når det er ruskevêr. Her får eit nytt strandabakels-jern handgravert 
mønster.

Fine snirklar blir til under Rolf Saure si hand.
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Dette var gravert inn på ei rekkje av dei gamle jerna. 
ingen visste kva dette skulle bety, før Rolf kom på 
å slå opp i bibelen. i 3. mosebok kapittel to står det 
nemlig om grødeoffer: «når nokon vil bera fram eit 
grødeoffer for Herren, skal offergåva vera fint mjøl. 
Han skal hella olje over og leggja røykjelse oppå og 
gå med det til Arons søner, prestane.»
 – Her står det faktisk om kva mjøl ein skal bruke, 
og legg ein godvilja til får ein her nesten den første 
oppskrifta på strandabakels, spøkar Rolf. om det er 
denne teksten dei kryptiske tala viser til finn vi nok 
aldri ut, men det er absolutt ein sterk kandidat til ei 
forklaring.
 – Eg har gått ut og etterlyst mønster frå gamle 
jern. Dei eg har fått tak i har eg teikna av. Det er 
framleis mange gamle jern i bygda her. Men det er 
ikkje gjort noko systematisk registreringsarbeid av 
denne kulturarven, seier han.
 Uansett kva mønster som er på strandabakelsa 
smakar dei like godt. Det er ei historie om dronning 
Sonja som var på sølvcruise og kom innom Hotell 
Union. Der fekk ho servert strandabakels. Etterpå 
gjorde ho seg turen innom kjøkkenet og spurde et-
ter restar …
 Men korleis skal oppskrifta vere? også her er det 
mange variantar. Under finn du den «jernmannen» 
likar aller best.

Jernet nærast er laga etter ein original frå 
1709, medan mønsteret til høgre skal vere frå 
1300-1400-talet.

Arbeidsprosessen i tre steg. Til venstre ser vi det 
laserutskorne emnet, i midten er det ferdig dreia, 
medan det til høgre har fått handgravert mønster. 
Over ser vi eksempel på mønsterark som Rolf brukar 
for å overføre motivet.

Rolf si yndlingsoppskrift på
Strandabakels

1 egg
2 dl fløyte
1 ss sukker
2 ss seterrømme
5 dl vatn
300 g kveitemjøl
1 knivsodd salt

Pisk egg og sukker, pisk fløyten, bland saman 
fløyte, rømme og egg, ha i vatn og mjøl til ein 
glatt deig. La deigen kvile 3-4 timar. Bruk ei 
stor skei og legg røra litt bak midten på jer-
net, klem saman jernet, lås det, snu og steik 
på begge sider. Øvelse gjer meister!


