
14.Carlo Skarpås 

 

Karlo Johan Skarpås, som det står i klokkerboka (Karlo med K) blei født 8. juni 1922. Litt spesielt navn. 

Mange hadde jo navnet Karl Johan, men her med en ekstra o, og seinere blei det jo skrevet med C, 

Carlo.  Familien med faren, løsarbeider Olaf Bjarne Skarpås og moren Karen Agnes Marie f. Larsen 

bodde i Skolegata. Fra dødsannonsen ser det ut til at Carlo da var enebarn.  

Han var en svært aktiv gutt og hadde mange interesser. Spesielt aktiv var han nok i avholdslaget 

Stjernen og i Røde Kors hjelpekorps, men også i speiderbevegelsen, atletklubben, Kongsberg 

Mannssangforening, Kongsberg dramatiske klubb, Losje Bergmandens ungdomslosje Sølvåra. Der var 

han med i innsamlingen til tuberkulosearbeidet.  Han arbeidet på Våpenfabrikken, og der var det jo 

mange som våren og høsten 1944 dro på skauen. Carlo dro ut på våren 1944, men kom tilbake på 

høsten. Da ba han om å komme med i Milorg. Han meldte seg til tjeneste siden så mange av 

kameratene var med.  Men han måtte vente helt til 9. april 1945– på femårsdagen for invasjonen. 

Antagelig var det kameraten Arne Langrind som gikk god for han, og det blei celle 1 ved 

Gunnhildrudseter. Her fikk han opplæring med våpen. Men bare to uker etter blei cella angrepet av 

tyskerne (se under Arne Langrind). Da Arne kom fram til døra, blei han skutt ned, men flere av 

skuddene gikk gjennom døra, og Carlo blei truffet av to skudd i magen.  Han fikk to morfinsprøyter av 

den tyske sanitetssoldaten, men døde etter to-tre timer.  

 

Utsnitt fra minnestøtte på Gunhildrudsetra. 



26. mai blei han og kameraten begravet fra Kongsberg kirke. Der blei de to begravet sammen og de 

har fått sin egen minnestøtte.  

 

Minnestøtte og gravstøtte. Foto: juni 2021 Dag Kristoffersen 

Det blei holdt flere minnearrangement for Carlo og andre som hadde vært medlemmer i 

organisasjonene. Hendelsen ved Gunhildsrudsetra er godt beskrevet i Årbok for Øvre Eiker 1990. 

Lørdag 2. oktober 1948 mottar Agnes og Olaf Skarpås Krigsmedaljen Post Mortem for Carlo Skarpås. 

 


