
Hentet fra ”På tur i Fauske og Saltdal” og ”Fauskeboka 1987” 
 
Kjersti-kjøtt-helleren, eller Kjøtt-Kjersti-helleren som noen sier, 
ligger på nordvest-siden av Sætervatnet. Hellere, som er en 
liten grotte, ligger et lite stykke opp i lia. Navnet har den fått 
etter et sagn som er blitt fortalt fra generasjon til generasjon. 
 
Slik lyder sagnet: På 1700-tallet bodde det i Halshaugan en 
same ved navn Aanden Andersen sammen med sin kone Kirs-
ti Povelsdatter. I 1758, i en periode med sult og nød, ble Aan-
den drevet til å stjele en hest i Heggmomarka. Han kledde 
kommager bak fram på hesten for å villede eventuelle forfølge-
re. Hesten leide han til Sætervatnent der den ble slaktet. 
Kjersti gjemte kjøttet i denne grotta, for her var det kjølig, og 
tjuvegodset var dessuten godt skjult. På denne tida var tyveri 
av hest en forbrytelse som ble tatt svart alvorlig, og lovens 
lange arm fant fram til tjuvegodset inne ved Sætervatnet.  
 

Hvordan det så gikk med Aanen og Kjersti fortelles mang 
en historie om. 
Et sagn forteller at da Kjersti en vinterdag noen år sene-
re, var i hola si og skulle hente kjøtt, forlot hun minste-
barnet som hun bar med seg i en komse, utenfor hole-
inngangen. Da kom en ulv og begynte å rive i komsa, 
den sklei på snøen nedover lia og tørnet mot et tre. Far-
ten var så stor at barnet slo seg i hjel. I sin fortvilelse 
over dette gikk så Kjersti til Djupvatnet og druknet seg. 
 
Hvordan dette nu var eller ikke var, så sies det at du kan 
møte Kjersti den dag i dag inne i hola. Hennes hode vi-
ses tydelig på fjellveggen. 
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Et sagn er en kort fortelling, oftest bare 
med en episode. Sagnene gir seg ut 
for å være sanne, selv om dem ikke 
alltid er det. Dette finner vi i teksten 
som bestemmelse av tid, sted og med 
kjente, navngitte personer. 




