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Laging av Hemkokasåpe

Sofie Marstad,
født 1919 og sier
om seg sjøl:
“E e kjøli gammeldags
og ha virri gjetar,
seterdeie, rakspike
(raka i slåtten) og
tømmerhoggar.
Det e di finaste yrka
som inj kan hå.
No e e gammel og har
det lidele snåi (travelt)”
Redaktøren kan
forøvrig tilføye at Sofie
har deltatt i alt arbeid
innenfor landbruket og
prøvd alle redskaper.
Museet har nytt godt
av hennes kunnskaper og flittig brukt
som guide og glemmer
ikke den gode
kommunikasjonen.

Råvarene begynte med å plukke innvollsfeta av småfeet når vi slakta om
høsten. Først tok vi av nikkja og rekt
småtarma så kråggån ble igjen og plukka feta omkring nyrer og hjerte og
resten av tarmene. Det ble så hengt på
stenger og lagt utover for å bli tørka. Et
stort trebrett med tjukk botn og en
rundt kjøttkniv bruktes for å hakke opp
feta i småbiter. Dette haes opp i en stor
kjel og kokes opp.

Deretter øses det opp i en sigd og siles
opp i fat eller kummer. Krutuin blir da
skilt fra, som er slintra å etilla. Etter å
ha stått en tid er fettet stivna og blitt til
talg. Smelta talg er også et godt lege-

middel å smøre på røde og såre naser
og som talgklut på brystet ved forkjølelse og bronkitt. I en jerngryte taes 1/2
kg. kautisk soda, 6 liter vann og 3,5 kg.
talg og kokes i en halv til 1 time under
stadig omrøring. Når den har stått et
døgn hvelves gryta og klompen kan
skjæres opp i passe biter for bruk. Den
brukes til klevask, husvask, fjøsvask.
Særdeles kvitt blir kvite ullplagg.
Trekvite vegger og gulv som blir kvitskura er svært fine. Under krigen kjøpte vi parfyme som ble hatt i litt av massen og brukt til toilettsåpe, istedet for
B-såpen som lignet på en sementklomp. Dette ble en god og billig såpe.

I 2003 hadde hun en
strålende innslag, i et
temamøte i Vikvarvet,
om selbukvinnen som
“batt totrås”.
Hun formidler lokal
historie på en fremragende måte og er æresmedlem i Selbu og
Tydal historielag.

Hemkokasåpe gjorde susen når klær skulle vaskes.
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FORFATTER AV DETTE TEMAET ER SOFIE MARSTAD.

