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Höfundar, ritstjórar og þýðandi

Anna Jeeves lauk doktorsprófi í ensku frá Háskóla Íslands 2010. Hún 
hefur starfað við enskukennslu í framhaldsskóla um árabil.  
Netfang: jeeves@simnet.is 

Auður Hauksdóttir lauk doktorsprófi í dönsku frá Kaupmanna
hafnarháskóla. Hún er prófessor emeritus í dönsku við Háskóla 
Íslands. 
Netfang: auhau@hi.is 

Averil Coxhead er virtur alþjóðlegur fræðimaður á sviði orðaforða
rannsókna. Hún er prófessor í hagnýtum málvísindum við Victoriu 
Háskóla í Wellington á Nýja Sjálandi. 
Netfang: averil.coxhead@vuw.ac.nz

Birna Arnbjörnsdóttir lauk doktorsprófi í almennum málvísindum 
frá Texasháskóla í Austin og er prófessor emeritus í annarsmáls
fræðum við Háskóla Íslands. Netfang: birnaarn@hi.is 

Branislav Bédi lauk doktorsprófi í annarsmálsfræðum frá Háskóla 
Íslands 2020. Hann starfar sem verkefnisstjóri á alþjóðasviði Stofnunar 
Árna Magnússonar.
Netfang: branislav.bedi@arnastofnun.is     

Bryndís Eva Arnarsdóttir lauk BS prófi í sálfræði frá Háskóla Íslands 
og hyggur á framhaldsnám með þýðendastörfum. 
Netfang: bea37@hi.is 

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir lauk meistaraprófi í menntunarfræð
um frá Háskóla Íslands. Hún var dönskukennari, norrænn kennslu
ráðgjafi, námsefnishöfundur og síðast forstöðumaður Tungumálavers 
Reykjavíkurborgar. 
Netfang: brynhildurannar@gmail.com
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Elín Þöll Þórðardóttir lauk doktorsprófi í talmeina og heyrnarfræði 
frá University of Wisconsin 1998. Hún starfar við McGill University 
í Kanada og  Reykjavíkurakademíunni. 
Netfang: elin.thordardottir@mcgill.ca

Erla Erlendsdóttir lauk doktorsprófi í spænskum fræðum frá Háskól 
anum í Barselóna og er prófessor í spænsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: erlaerl@hi.is

Geir Þ. Þórarinsson lauk MAprófi í klassískum fræðum og heim
speki fornaldar frá Princetonháskóla í Bandaríkjunum og er nú 
aðjúnkt í klassískum málum við Háskóla Íslands. 
Netfang: gtt@hi.is 

Guðrún Theodórsdóttir lauk doktorsprófi í annarsmálsfræðum og 
samtalsgreiningu frá Suðurdanska háskólanum í Óðinsvéum og er 
dósent í annarsmálsfræðum við Háskóla Íslands. 
Netfang: gt@hi.is 

Hanna Ragnarsdóttir lauk doktorsprófi í menntunarfræðum frá 
Óslóarháskóla árið 2007. Hún er prófessor við menntavísindasvið 
Háskóla Íslands. 
Netfang: hanna@hi.is   

Hólmfríður Garðarsdóttir lauk doktorsprófi í spænsku, með áherslu 
á bókmenntir RómönskuAmeríku, frá Texasháskóla í Austin árið 
2001. Hún er prófessor í spænsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: holmfr@hi.is 

Jennifer Drayton er doktorsnemi í hagnýtum málvísindum við 
Victoriu Háskóla í Wellington á Nýja Sjálandi. 
Netfang: jenrayts@gmail.com

Kelsey Hopkins er meistaranemi í hagnýtum þýðingum við Háskóla 
Íslands. Sumarið 2020 fékk hún styrk úr Nýsköpunarsjóð náms
manna til að sinna þessari rannsókn. 
Netfang: kph1@hi.is
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Kolbrún Friðriksdóttir lauk doktorsprófi í annarsmálsfræðum frá 
Háskóla Íslands 2021. Hún er aðjúnkt í íslensku sem öðru máli við 
íslensku og menningardeild Háskóla Íslands. 
Netfang: kolbrunf@hi.is 

Oddný G. Sverrisdóttir lauk doktorsprófi í þýskum fræðum, málvís
indum og norrænu frá Westfälische Wilhelms háskólanum í Münster 
og er prófessor í þýsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: oddny@hi.is 

Renata Emilsson Pesková lauk doktorsprófi frá Háskóla Íslands 2021. 
Hún er lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
Netfang: renata@hi.is 

Søren Eskildsen lauk doktorsprófi í málvísindum með áherslu á 
en sem annaðmál) frá Syddansk Universitet.  Starfar við Syddansk 
Universitet  
Netfang: swe@sdu.dk 

Thomas J. Boutorwick lauk doktorsprófi frá Victoríu Háskóla í 
Wellingotn á Nýja Sjálandi  þar sem hann starfar. 
Netfang: tboutorwick@yahoo.com     

Þórhildur Oddsdóttir lauk MAprófi í dönsku með áherslu á kennslu
fræði tungumála frá Háskóla Íslands og er aðjúnkt í dönsku við sama 
skóla. 
Netfang: thorhild@hi.is 
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