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Philip Allingham (f. 1947) lauk doktorsnámi í ensku og leiklist frá 

Háskólanum í British Columbia og er nú heiðursprófessor við 

Lakehead-háskóla.  

Netfang: pallingh@lakeheadu.ca  

 

Ásdís R. Magnúsdóttir (f. 1964) lauk doktorsprófi í frönskum bók-

menntum frá Stendhal-háskólanum í Grenoble og er prófessor í 

frönsku máli og bókmenntum við Háskóla Íslands. 

Netfang: asdisrm@hi.is  

 

Ken Benson (f. 1956) lauk doktorsnámi í spænsku frá Háskólanum í 

Stokkhólmi og er prófessor í bókmenntum hins spænskumælandi 

heims við sama skóla.  

Netfang: ken.benson@su.se  

 

Miguel Carrera Garrido (f. 1981) lauk doktorsnámi í spænskri filólógíu 

(bókmenntum) frá Complutense-háskólanum í Madrid og er aðjúnkt 

við Marie Curie-Skłodowska-háskólann. 

Netfang: mcarreragarrido@gmail.com 

 

Sara Ehrling (f. 1973) lauk doktorsnámi í latínu frá Háskólanum í 

Gautaborg og er dósent í latínu við sama skóla. 

Netfang: sara.ehrling@sprak.gu.se 

 

Susana Silvia Fernández (f. 1967) lauk doktorsnámi í spænsku við 

Háskólann í Árósum og er dósent í spænsku við sama skóla. 

Netfang: romssf@dac.au.dk 
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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 
 

Helge Vidar Holm (f. 1947) lauk doktorsnámi í frönskum bókmennt-

um frá Háskólanum í Bergen og er prófessor í frönskum bókmennt-

um og menningu við sama skóla. 

Netfang: helge.holm@uib.no  

 

Ingibjörg Ágústsdóttir (f. 1970) lauk doktorsprófi í skoskum bók-

menntum frá Háskólanum í Glasgow og er lektor í breskum 

bókmenntum við Háskóla Íslands. 

Netfang: ingibjoa@hi.is 

 

Britt Marie Karlsson (f. 1959) lauk doktorsnámi í rómönskum málum 

(frönsku) frá Háskólanum í Gautaborg og er dósent í frönskum 

bókmenntum við sama skóla. 

Netfang: britt-marie.karlsson@sprak.gu.se 

 

Ilpo Kempas (f. 1963) lauk doktorsnámi í spænsku frá Háskólanum í 

Helsinki og er dósent í spænsku við Seinäjoki-háskólann í hagnýtum 

vísindum (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK), Háskólann í 

Helsinki og Háskólann í Turku. 

Netfang: ilpo.kempas@seamk.fi  

 

Ingrid Lindström Leo (f. 1954) lauk doktorsnámi í spænsku frá 

Háskólanum í Stokkhólmi og er dósent í spænsku við Miðháskólann 

(Mittuniversitetet) í Sundsvall. 

Netfang: ingrid.leo@miun.se  

 

Sara Lindbladh (f. 1987) leggur stund á doktorsnám í rómönskum 

málum við Háskólann í Gautaborg.  

Netfang: sara.lindbladh@sprak.gu.se 
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Charlotte Lindgren (f. 1969) lauk doktorsnámi í rómönskum málum 

(frönskum málvísindum) við Háskólann í Uppsölum og er lektor í 

frönsku við Háskólann í Dölunum (Högskolan Dalarna). 

Netfang: cld@du.se 

 

Rebekka Þráinsdóttir (f. 1968) lauk meistaraprófi í rússnesku og 

rússneskum bókmenntum frá Ríkisháskólanum í St. Pétursborg og er 

aðjunkt í rússnesku við Háskóla Íslands. 

Netfang: rebekka@hi.is 

 

Stefano Rosatti (f. 1964) lauk meistaraprófi í kennslu ítölsku sem 

erlends tungumáls frá Háskólanum í Feneyjum og er aðjunkt í ítölsku 

við Háskóla Íslands. 

Netfang: rosatti@hi.is 

  

Henriette Walter (f. 1929) er heiðursprófessor í málvísindum Haute-

Bretagne-háskóla og stýrir rannsóknastofu í hljóðfræði við École 

pratique des hautes études við Sorbonne-háskóla. Hún á sæti í og 

stýrir ýmsum nefndum um franska tungu. 

 

Þórhallur Eyþórsson (f. 1959) lauk doktorsprófi í málvísindum frá 

Cornell-háskóla og er prófessor í málvísindum við Háskóla Íslands. 

Netfang: tolli@hi.is 

 

 

 

 

 

 

 


