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Höfundar, þýðendur og ritstjórar

Ásdís R. Magnúsdóttir (f. 1964) lauk doktorsprófi í frönskum 
bókmenntum frá Stendhal-háskólanum í Grenoble og er prófessor 
í frönsku máli og bókmenntum við Háskóla Íslands. Netfang: 
asdisrm@hi .is

Børge Kristiansen (f. 1942) er prófessor emerítus frá 
Kaupmannahafnarháskóla og er sjálfstætt starfandi fræðimaður 
í München. Hann skrifaði doktorsritgerð um Thomas Mann og 
Schopenhauer. Netfang: kbbk5542@googlemail .com .

Carmen Quintana Cocolina (f. 1986) lauk MA-prófi í fjölmiðla-
fræði og hnattrænum tengslum frá háskólanum í Amsterdam 
og Árósaháskóla. Hún er doktorsnemi við Háskóla Íslands og 
Universidad Complutense de Madrid. Netfang: carmenqcocolina@
gmail .com

Erla Erlendsdóttir (f. 1958) lauk doktorsprófi í spænskum fræðum 
frá Háskólanum í Barselóna og er prófessor í spænsku við Háskóla 
Íslands. Netfang: erlaerl@hi .is

François Heenen (f. 1957) lauk doktorsprófi í málvísindum frá 
Háskólanum í Vínarborg og meistaragráðu í frönsku frá Háskóla 
Íslands. Hann er aðjunkt í frönsku við Háskóla Íslands. Netfang: 
ffh@hi .is

Gísli Magnússon (f. 1972) lauk dr. phil. gráðu í þýskum bók-
menntum frá Háskólanum í Hróarskeldu. Hann er þýðandi og 
dósent í dönskum bókmenntum við Háskóla Íslands. Netfang: 
gislim@hi .is

Hólmfríður Garðarsdóttir (f. 1957) lauk doktorsprófi frá 
Texasháskóla í Austin og er prófessor í spænsku við Háskóla Íslands 
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með áherslu á bókmenntir og menningu Rómönsku Ameríku. 
Netfang: holmfr@ hi .is

Karítas Hrundar Pálsdóttir (f. 1994) lauk BA-prófi í íslensku 
og japönsku frá Háskóla Íslands vorið 2017. Hún stundar nú 
meistaranám í ritlist við sama skóla. Netfang: khp6@hi .is

Kristof Baten (f. 1983) lauk doktorsprófi í málvísindum frá 
Háskólanum í Brussel og er nýdoktor við Háskólann í Gent með 
styrk frá flæmska rannsóknaráðinu. Netfang: Kristof .Baten@UGent .be

Laura Canós Antonino (f. 1975) lauk doktorsprófi í spænskum 
fræðum frá Háskólanum í Barcelona. Hún er professor í spænsku 
máli og bókmenntum við Institut Verdaguer (Barcelona Education 
Consortium). Netfang: lcanos@xtec .cat

Linda Vilhjálmsdóttir (f. 1958) er skáld og leikritahöfundur. 
Hún hlaut verðlaun bókmenntahátíðarinnar „European Poets of 
Freedom“ 2018 fyrir ljóðabókina Frelsi.

Lisbet Rosenfeldt Svanøe lauk MA-prófi í kennslufræði frá 
Árósaháskóla 2017. Hún er ritstjóri hjá forlaginu Alinea í 
Danmörku. Netfang: lsv@lrforlag .dk

María Anna Garðarsdóttir (f. 1963) er aðjunkt í íslensku fyrir 
erlenda stúdenta við Háskóla Íslands og doktorsnemi í annarsmáls-
fræðum við sama skóla. Netfang: maeja@hi .is

Matthew Whelpton (f. 1969) lauk doktorsprófi í málvísindum frá 
Oxford-háskóla og er prófessor í enskum málvísindum við Háskóla 
Íslands. Netfang: whelpton@hi .is

Sigríður Sigurjónsdóttir (f. 1960) lauk doktorsprófi í málvísindum 
frá Kaliforníuháskóla í Los Angeles (UCLA) og er prófessor í 
íslenskri málfræði við Háskóla Íslands. Netfang: siggasig@hi .is

Vigdís Finnbogadóttir (f. 1930) var forseti Íslands frá 1980 til 1996. 
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Vigdís er velgjörðarsendiherra tungumála hjá Menningarmálastofnun 
Sameinuðu Þjóðanna (UNESCO).

Þórhallur Eyþórsson (f. 1959) lauk doktorsprófi frá Cornell-háskóla 
og er prófessor í málvísindum við Háskóla Íslands. Netfang: tolli@
hi .is




