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Höfundar, þýðendur og ritstjórar

Arnór Ingi Hjartarson (f. 1989) er doktorsnemi í almennri bók-
menntafræði við Háskóla Íslands, þar sem hann lauk meistaraprófum 
í sömu grein ásamt hagnýtri ritstjórn og útgáfu. Rannsóknir hans 
beinast fyrst og fremst að módernisma og 20. aldar bókmenntum. 
Netfang: aih@hi.is

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

Geir Þ. Þórarinsson (f. 1978) lauk MA-prófi í klassískum fræðum og 
heimspeki fornaldar frá Princeton-háskóla í Bandaríkjunum og er nú 
aðjunkt í klassískum málum við Háskóla Íslands. 
Netfang: gtt@hi.is

Guðrún Björk Guðsteinsdóttir (f. 1954) er prófessor í enskum bók-
menntum við Háskóla Íslands. Hún lauk doktorsprófi frá Alberta-
háskóla, Kanada, í enskum bókmenntum 1993 með breskar, banda-
rískar og kanadískar bókmenntir sem sérsvið. 
Netfang: gsteins@hi.is 

Guðrún Kristinsdóttir-Urfalino (f. 1968) er nýdoktor við Háskóla 
Íslands. Hún lauk MA-prófi í frönskum fræðum frá Háskóla Íslands 
og doktorsprófi í frönskum fræðum við Háskóla Íslands og Sorbonne 
Nouvelle-háskólann í París. 
Netfang: guk45@hi.is

Hélène Merlin-Kajman (f. 1954) er prófessor emerita við Sorbonne 
Nouvelle-háskólann í París. Hún er sérfræðingur í frönskum bók-
menntum 17. aldar en hefur einnig rannsakað sögu, tungumál, 
miðlun þekkingar, kennslu og menntamál.
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Hólmfríður Garðarsdóttir (f. 1957) lauk doktorsprófi í spænsku, 
með áherslu á bókmenntir Rómönsku-Ameríku, frá Texas-háskóla í 
Austin árið 2001. Hún er prófessor í spænsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: holmfr@hi.is

Ingibjörg Ágústsdóttir (f. 1970) lauk doktorsprófi í skoskum bók-
menntum frá Háskólanum í Glasgow og er dósent í breskum bók-
menntum við Háskóla Íslands. 
Netfang: ingibjoa@hi.is

Ísaak Babel (1894–1940) var rússneskur rithöfundur.

Mímnermos (7. öld f.o.t.) var forngrískt skáld.

Núria Frías Jiménez (f. 1987) lauk MA-prófi í kennslu spænsku 
sem erlends máls frá Háskóla Íslands, Deusto-háskóla í Bilbao og 
Háskólanum í Barselóna. Hún er doktorsnemi og stundakennari í 
spænsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: nfj@hi.is

Oddný G. Sverrisdóttir (f. 1956) lauk doktorsprófi í þýskum fræðum, 
málvísindum og norrænu frá Westfälische Wilhelms-háskólanum í 
Münster og er prófessor í þýsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: oddny@hi.is

Rebekka Þráinsdóttir (f. 1968) lauk meistaraprófi í rússnesku og 
rússneskum bókmenntum frá Ríkisháskólanum í Sankti Pétursborg 
og er aðjúnkt í rússnesku við Háskóla Íslands. 
Netfang: rebekka@hi.is

Rúnar Helgi Vignisson (f. 1959) lauk BA-prófi í ensku frá Háskóla 
Íslands, M.A.-prófi í bókmenntum frá Iowa-háskóla og stundaði 
doktorsnám í bókmenntum og ritlist við sama skóla. Hann er pró-
fessor á sviði ritlistar í íslensku- og menningardeild. 
Netfang: rhv@hi.is

HÖFUNDAR, ÞÝÐENDUR OG RITSTJÓRAR



MILLI MÁLA

200     Milli mála 14/2/2022

Þórhildur Oddsdóttir (f. 1953) lauk MA-prófi í dönsku með áherslu á 
kennslufræði tungumála frá Háskóla Íslands og er aðjunkt í dönsku 
við sama skóla.
Netfang: thorhild@hi.is

HÖFUNDAR, ÞÝÐENDUR OG RITSTJÓRAR


