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Hugmynd að minnisvarða um G.Rúnar Júlíusson 

 

 Ágæta menningar og atvinnuráð. 

 Það þarf örugglega ekki að kynna það fyrir neinum að G. Rúnar Júlíusson var einn ástsælasti 

listamaður Keflavíkur / Reykjanesbæjar og hafði ótrúleg áhrif á íslenskt tónlistalíf sem og á unga 

tónlistamenn um allt Ísland. 

 Hann markaði djúp spor sem manneskja bæði í samfélagið sitt og til allra þeirra sem nutu 

töfra hans. 

 Á þessu ári hefði G. Rúnar orðið 75 ára, hefði hann fengið að lifa. 

Árið 2013/14 kynnti ég hugmynd að því að reystur yrði minnisvarði um son Keflavíkur. 

Nú á þessum tímamótum langar mig að kanna hjá Menningar og atvinnuráði hvort áhugi væri á að 

stefna að því að á 80. ára afmæli G. Rúnars yrði reystur veglegur minnisvarði í Reykjanesbæ um hann, 

sem mætti verða öðrum hvatning. 

 Ég leyfi mér að leggja hér fram hugmynd að minnisvarða, sem er svið á opinberu svæði í 

bæjarfélaginu. Sjá meðfylgjandi mynd að hugmynd. Þessa hugmynd færi ég að gjöf í verkefnið ef af 

verður. 

 Hugmynd með sviðinu er að veita öllum sem áhuga hafa – hvenær sem er – að „troða“ upp á 

þessu sviði, hvort sem það eru hljómsveitir, upplesarar, leikhús, kórar, já eða bara hvað sem er.  

 Það er sannfæring mín að svona minnisvarði mundi lyfta menningarlífi upp í hæstu hæðir og 

vera í anda G. Rúnars. 

PS. Nú er rétt að árétta að minnisvarði er ekki sama og stytta eða brjóstmynd af manni. Minnisvarði 

er hærra stig af virðingu. 

 Að svo komnu geri ég mér ekki grein fyrir kostnaði við svona mannvirki. Aðalatriðið í mínum 

huga er að leita eftir pólitískum vilja frá hendi sveitarfélagsins að gera eitthvað mikilfenglegt til að 

halda á lofti minningu eins mesta listamanns Keflavíkur / Reykjanesbæjar. 

Ég óska því formlega eftir því að Menningar og atvinnuráð taki umleitan mína til umsagnar og 

formlegrar skoðunar. 
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Rúnars svið. 


