
En artikkel skrevet av den tidligere redaktør Tomas Torsvik engang før krigen, dukket opp i kopiert 
form, den omhandler den siste henrettelsen ved bål og brann, trolig i hele Norge. Og den ble utført 
4 april 1758. 
 
Tjenestegutt Kristen Paulsen var gjetergutt for Gunvald Timenes sommeren 1757, og sålede skulle 
han gjete buskapen i den store utmarken denne sommeren. Den 31 juli 1757, fortelles det at ei 
ungjente Anne Ånonsdatter Timenes, var sammen med Kristen å gjette. Men Kristen skal i følge 
domspapirene slik Torsvik fremstiller det, vært mulig en noe tilbakestående gutt. Anne forteller, at da 
hun og Kristen passet dyrene inne ved Bjorvann, (ligger rett bak Sørlandshallen)ble hun vitne til at 
Kristen forgrep seg seksuelt på ei ku. Hun hadde formiddlet dette til bonden selv Gunvald Timenes. 
Det medførte at han sendte ut en spion, for å spionere på Kristen, hennes navn var Signe Hansdatter, 
omkring 40 år står der. Hun hadde lagt seg på lur, da Kristen gjette buskapen ved Fivvannet,( også 
rett bak Sørlandstunet) på nytt forgrep han seg på en ku,Signe gav seg ikke til kjenne men løpte til 
Plassen Romsdalen, trolig låg denne, nå nedlagte plassen i området der  Buråsen i Barstøl befinner 
seg i dag. På plassen bodde der en kvinne med navnet Guri, og begge gikk tilbake til Fivvannet, der 
låg tjenestegutten å sov sin beste middagslur. Kvinnene konfronterte så Kristen, som begynte å gråte 
sier Torsvik. Han ble fulgt hjem til gården. Samme kveld sendte husbonden han i vei  med følge til 
sognepresten. Den samtalen kjenner ingen til. Men fogden fikk saken på sitt bord, og det var hans 
ansvar at forbrytere ble fremstilt for retten. 
Den 8 september 1757, kom saken opp på Odde tingstue, Bondelensmann Auen Skråstad skulle føre 
aktoratet, og trolig satt Kristen i lensmannens varetekt på Skråstad. Og tiltalen lød”Omgjengelse i 
mot naturen ved beblandelse med en ku”, eller bare kallet ”sodomi”. I de dager var dette en av de 
verste forbrytelser, en menneske kunne gjøre. Straffen var døden ved bål og brann, dette bestemt i 
Christian 5.s Norske lov av 1687. 
Kristen tilstod selve handlingen, men forklarte, at han ikke visste om syndens grovhet, før 
sognepresten hadde fortalt han de. 
I denne saken skulle sorenskriveren dømme sammen med en nemnd av lagrettemenn, og de åtte 
lagrettemennene ser alle ut til å ha vært datidens bønder i Tveit , Randesund og Oddernes. Det falt 
nok disse herrene tungt for bryste å dømme en ung gutt til dødsstraff, ” så ung og tåpelig at han ikke 
kunne ha forstått hvilken stor synd han hadde begått” Naboer og kjennsfolk hadde fortalt retten at 
Kristen var umoden og vankunnig. 
 
Lagrettemennene dømte han derfor til 15 års tukthus, og slik kunne denne saken sluttet ifølge 
Torsvik. Men Sorenskriveren hadde tatt dissens, bål og brann kunne ikke avvikes for denne grove 
forbrytelsen. Den skulle straffes etter loven, til avsky og eksempel for andre. 
 
Saken ble oversendt lagmannen fra tingsretten. Saken ble behandlet i Christiansands tingstue, der 
Kristiansand lagting den 30 september 1757 ved lagmann Jacob Weinwick styrte retten.. Her var 
lagrettemennene bare å regne for rettsvitner. I følge Tomas Torsvik ligger lagmannens domsbrev på 
Riksarkivet. Dommen lød på bål og brann.. Men det mest interesante var at fogden selv, Andreas 
Tostrup, var tvilene til bruk av dødstraff i denne saken 
 
Fogden hadde påtalemyndigheten på statens vegne, men på tinget var aktoratet satt bort til en 
prokurator, eller sakfører med navn Lars Arendrup. Tostrup har fulgt saken, han tok ordet etter at 
aktor og forsvarer hadde sagt sitt. Fogden viste i sitt innlegg den tiltaltes” slette tilstand i henseende 
til hans fornuft beskaffenhet, Kristen Paulsen kunne umulig ha forstått hvor vederstyggelig 
ugjerningen var, og hvilken straff den fortjente, Kongen skulle avgjøre dødsdommen, og Fogd Tostrup 
bad innstendig lagmannen om at alle forhold i saken, som guttens tilstand komme klart frem i 
domsbrevet til kongen.. 
 
En kan vell ikke tolke dette annerledes, en at fogden håpet, at kongen ville spare Kristen sitt liv, og 
omgjøre det fryktelige bålstraffen, til halshogging. 



I de Dansk-Norske rike var Fredrik den 5 konge på denne tiden, slike saker fremla vanligvis kongen for 
det teologiske fakultet i i København, og det lærde der. Ofte slapp de tiltalte unna dødstraffen på 
denne tiden. 
Men en vet at Kristian 5 oversende saken til de Teologiske fakultet på dødsdommen over Kristen 
Paulsen, men en vet ikke om teologer var rådspurt . 
I kongens resolusjon av 12 november 1757 stadfestes dødsdommen over Kristen Paulsen. 
Men den tiltaltes skulle først kveles, før legemet skulle brennes. 
Skarpretter Johan Conrad Hoffmann fikk ti riksdaler for eksekusjon over delikventen Christen 
Paulsen, som den 4 april 1758 på Munkholmen ved  Bautjønn (Bautjønn ligger på gangveien inn mot 
Nygård bak Barstølveien) 
Tomas Torsvik henviser navnet på stedet til skarpretterens kvittering. Det har lokalt blitt funnet 
mange dokumenter om dette og der henvises til en artikkel som er skrevet i Randesund historielag. 
Munkholmen kaldes for Baukjøn i Timenes eiendom. Der fortelles også, at gutten trolig kom fra 
Ålefjer. Han var fødd av fattige foreldre står der. 
En kan lure på hvorfor dette retterstedet ble valgt. Men i følge gamle kart, før Sørlandssenterets tid, 
var Bautjønn   atskillig større en der den ligger ved veien inn til Nygård i dag, og der var da en holme 
ute på vannet, trolig var brannfaren tatt i betraktning i følge Torsvik, med vann på alle kanter. Et slit 
må det ha vært for å få 14 favner eike og furuved opp til Munkholmen, i tillegg til kull og tjære. 
Dermed ble først Kristen Paulsen kvalt, deretter bundet til en stige, og når bålet og varmen var god, 
sluppet inn i bålet. Dette 17 årige umodne gjetergutten skulle bli den aller siste som ble henrettet for 
sodomi , ikke bare i Norge, men i hele staten Danmark- Norge. Han skal også være den siste som ble 
henrettet etter å ha fått dommen ” Bål og Brann”. 


