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Karl Guðmundsson var fæddur á Akranesi 1. september 
1924. Hann lést föstudaginn 7. febrúar sl. Foreldrar
hans voru Guðmundur Ólafsson f. 11.2.1885,
d. 16.5.1968, kennari á  Akranesi og við Héraðsskólann 
á Laugarvatni, og Ólöf Sigurðardóttir f. 21.4.1890,
d. 11.1.1975, húsfreyja.
 
Systkini hans: Ólafur f. 2.6.1914, d. 10.12.2004; Guðný 
f. 7.9.1915, d. 16.12.2007; Sigurður f. 16.5.1917,
d. 25.9.2008; Guðbjörg f. 11.7 .1920, d. 5.4.1991; Björn 
f. 22.8.1928, d.15.7.2007, og Ingólfur f. 22.11.1930.
 
Fyrri kona Karls (g. 5.8.1950) var Rósa Þorgeirsdóttir,
húsmæðrakennari frá Hlemmiskeiði á Skeiðum
f. 6.2.1924, d. 21.1.1952. Dóttir þeirra er Rósa
f. 9.11.1951, leikskólakennari, hún ólst upp hjá móður-
systur sinni Unni Þorgeirsdóttur, kennara og manni
hennar, Sigurði Eyjólfssyni, skólastjóra á Selfossi. Rósa 
er gift John Fenger f. 26.5.1950, viðskiptafræðingi. 
Synir þeirra eru: 1) Hilmar Bragi f. 29.9.1973, k.h.
Kerri Lynn, þau eiga þrjú börn. 2) Ármann Örn
f. 8.6.1976, hann á einn son. 3) Ingi Rafn f. 6.5.1980, 
k.h. Deven, þau eiga eina dóttur.
 
Síðari kona Karls (g. 3.6.1960) er Ásta Hannesdóttir
f. 7.5.1924, hjúkrunarfræðingur frá Hvammstanga.
Dóttir þeirra er Hólmfríður f. 3.6.1963, leikskóla-
kennari, gift Elfari Rúnarssyni f. 29.6.1963, lögfræðingi. 
Börn þeirra eru: Anton Örn f. 16.9.1989, Rúnar Karl
f. 23.6.1991 og Ásta Gígja f. 8.8.1997.
 
Að loknu námi við Héraðsskólann á Laugarvatni gekk 
hann í Menntaskólann á Akureyri og lauk þaðan
stúdentsprófi  1945. Hann lauk fyrri hluta prófi  í verk-
fræði frá Háskóla Íslands 1948 og prófi  í byggingaverk-
fræði frá Danmarks Tekniske Højskole 1951.
 
Karl starfaði hjá  Almenna byggingafélaginu hf. í
Reykjavík og vann við ýmis hönnunar- og verkfræðistörf, 
s.s. við Áburðarverksmiðju og Sementsverksmiðju
ríkisins auk hönnunar við ýmsar verslunar- og iðnaðar-
byggingar og verkfræðilega umsjón með byggingu 
Rjúkandavirkjunar, Ólafsvík 1952-54, var staðarverk-
fræðingur við byggingu Mjólkárvirkjunar, Arnarfi rði 
1957-59, ráðgjafarverkfræðingur við framkvæmdir

Sameinaðra verktaka á Kefl avíkurfl ugvelli 1951-58, 
vann við undirbúningsrannsóknir vegna þurrkvíar 1951-
52, og vegna legu Reykjavíkurfl ugvallar og hraðbrautar-
brúar við Reykjavíkurhöfn 1967-69.
 
Árið 1971 stofnuðu hann og nokkrir starfsfélagar 
Almennu verkfræðistofuna hf, og var þar til starfsloka 
1992. Hann var m.a. hönnunarstjóri og staðarverk-
fræðingur við hluta hraðbrautar Vesturlands- og Suður-
landsvegar 1970-74. Síðar við eftirlit með vega-, gatna- 
og brúargerð á ýmsum stöðum á landinu 1974-92, 
hönnunarstjóri, staðarverkfræðingur og  verkefnisstjóri 
við nýbyggingu Ríkisútvarpsins, Efstaleiti 1, Reykjavík 
1972-90. Auk þess var hann hönnunarstjóri við
byggingu Þjóðarbókhlöðunnar í Reykjavík 1977-85 og 
við byggingu Ráðhúss Reykjavíkur 1987-91.
 
Karl gekk í Frímúrararegluna á Íslandi 1955 og gegndi
þar margvíslegum trúnaðarstörfum.  Hann hlaut m.a. 
heiðursmerki Frímúrarareglnanna í Danmörku og 
Svíðþjóð.



Bæn

Forspil
Söngur prestanna

W. A. Mozart

Dýrð í hæstum hæðum,
himna Guð, þér syngja
allir þínir englar og öll þín hólpin hjörð.
Jörð það endurómar,
alla klukkur hringja,
fagnandi hjörtu færa þakkargjörð.

Dýrð í hæstum hæðum.
Helgir leyndardómar
opnast fyrir augum
þess anda', er ljós þitt sér.
Allt, sem anda dregur, elsku þína rómar,
tilveran gjörvöll teygar líf frá þér.

Dýrð í hæstum hæðum.
Hingað oss þú sendir
soninn þinn að sýkna hinn seka lýð á jörð.
Síðan hátt til himna
hann með krossi bendir,
sigur hann gefur sinn barnahjörð.
        Friðrik Friðriksson - J. B Dykes

Ritningarlestur

Heyr, himna smiður,
hvers skáldið biður,
komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heit eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég er þrællinn þinn,
þú ert Drottinn minn.

Guð, heit eg á þig,
að græðir mig,
minnst, mildingur, mín,
mest þurfum þín.
Ryð þú, röðla gramur,
ríklyndur og framur,
hölds hverri sorg
úr hjartaborg.

Gæt, mildingur, mín,
mest þurfum þín
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
máls efni fögur,
öll er hjálp af þér,
í hjarta mér.
 Kolbeinn Tumason
               Þorkell Sigurbjörnsson

Guðspjall

Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Sofanda sýndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,
hátt yfi r stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.
     Matthías Jochumsson - Lowell Mason 1856

Almennur söngur

Minningarorð

Bæn og Faðir vor

Miskunnarbæn og Lofsöngur Símeons

Kveðjulag frímúrara
Valdimar Schiött

Ave verum corpus
W. A. Mozart

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fl jótt,
lit og blöð niður lagði, -
líf mannlegt endar skjótt.

EFTIRSPIL
Adagio úr klarinettukonsert í A-dúr K. 622

W. A. Mozart

MOLDUN

Ég lifi ’ í Jesú nafni,
í Jesú nafni’ eg dey,
þó heilsa’ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl  þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti’ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
Hallgrímur Pétursson - Antwerpen 1540

BLESSUN


