
• Sögulegt yfirlit um þróun borga á Vesturlöndum frá upphafi vega

• Þróun og skipulag Kaupmannahafnar

• Skipulagssaga Reykjavíkur

• Um 500 ljósmyndir, skýringarmyndir og kort

Borgir 
og Borgarskipulag



Fyrsta heildstæða yfirlitsritið á íslensku um borgarskipulag á Vesturlöndum
• Upphaf borga og þróuðun þeirra í aldanna rás.

• Fyrstu borgir í Miðausturlöndum, grísku borgirnar, þróun borgarskipulags í 
Rómaveldi og í Evrópu á miðöldum. 

• Breytingar á skipulagi borga með iðnbyltingunni á 18. öld.

• Borgir nútímans og þróun þeirra með breyttum samgöngum og tækni.

Þróun Kaupmannahafnar 
• Upphaf borgar við Eyrarsund.

• Þróun borgarinnar allt til okkar daga og sú þróun sett í alþjóðlegt samhengi. 

• Kaupmannahöfn var lengi höfuðborg Íslands og því bárust skipulagshugmyndir 
einkum þaðan þegar farið var að huga að skiplagi Reykjavíkur í byrjun 20. aldar.

Reykjavík
• Fyrstu skipulagstillögur fyrir Reykjavík komu fram um aldamótin 1900. 

• Fyrstu arkitektarnir tóku til starfa á fyrstu áratugum 20. aldar og voru þeir flestir 
menntaðir í Danmörku og alþjóðleg áhrif bárust því þaðan. 

• Þróun skiplags borgarinnar á síðustu áratugum og vaxandi áhugi almennings á 
skipulagsmálum.

• Aðalskipulag Reykjavíkur 2014–2030.
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Eyjarslóð 9 • 101 Reykjavík
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Bókin kemur út 5. október nk. Hægt er að panta hana 
með góðum afslætti hjá forlaginu fram að útgáfudegi, eða á kr. 9.990. 

Fullt verð bókarinnar er kr. 12.990.

Borgir og Borgarskipulag
eftir dr. Bjarna Reynarsson

Umsagnir fræðimanna:

Aðgengileg fræðirit um skipulagsmál borga hefur 
lengi skort á íslensku. Hér bætir Bjarni Reynarsson 
úr brýnni þörf með yfirlitsriti þar sem raktar eru 
í ljósu máli hugmyndir um borgarskipulag frá 
upphafi vega. Sérstaklega er fjallað um þær tvær 
borgir sem kalla hefur mátt höfuðborgir Íslands, 
Kaupmannahöfn og Reykjavík. Nauðsynlegt rit 
fyrir alla sem áhuga hafa á sögu borga og skipulagi.

Guðjón Friðriksson sagnfræðingur

Þekking á þeim hugmyndum og lögmálum sem 
mótað hafa borgir á Vesturlöndum er nauðsynleg 
öllum þeim sem áhuga hafa á umhverfi sínu og 

vilja hafa áhrif á mótun þess. Efnismikil og ríkulega myndskreytt bók Bjarna Reynarssonar 
veitir gagnlega yfirsýn yfir upphaf og þróun þéttbýlis allt til okkar tíma. Mótunarsaga 
Reykjavíkur er sett í samhengi við alþjóðlega hugmyndasögu borgarskipulags og þróun 
Kaupmannahafnar, þeirrar borgar sem var lengstum tengiliður Íslands við þá sögu.

Pétur H. Ármannsson arkitekt

Borgir og borgarskipulag – ISBN: 978-9935-458-19-3 – 220x280 sm – 304 bls.


