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Páll Baldursson
Páll Baldursson er fæddur 1974. Foreldrar Oddný Edda Sigurjónsdóttir (1939-2000) frá Snæhvammi í
Breiðdal og Baldur Pálsson (1934) frá Gilsárstekk í Breiðdal. Maki er Þórunn Björg Jóhannsdóttir (1975)
hjúkrunarfræðingur og eiga þau tvíburana Benedikt Árna og Oddnýu Eddu (2006). Páll er sagnfræðingur
frá Háskóla Íslands (2000). Starfsmaður Landsbanka Íslands Austurlandi til 2006. Páll hefur verið
sveitarstjóri Breiðdalshrepps frá árinu 2006.

Vésteinn Ólason
Vésteinn Ólason er fæddur á Höfn í Hornafirði 1939. Foreldrar Óli Guðbrandsson kennari (1899–1970),
frá Randversstöðum í Breiðdal, og Aðalbjörg Guðmundsdóttir húsmóðir (1908–1999) frá Gilsárstekk í
Breiðdal. Maki 1960 Unnur A. Jónsdóttir. Börn Þóra, f. 1970 og Ari, f. 1972. Mag. art. og dr. phil. frá
Háskóla Íslands. Lektor og síðar prófessor í íslenskum fræðum við erlenda háskóla og Háskóla Íslands
1968 til 1999, forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar 1999–2009. Hefur átt þátt í útgáfu fornra
texta og birt rit og greinar um íslenskar bókmenntir og þjóðfræði, þ. á m. Sagnadansa 1979, The
Traditional Ballads of Iceland 1982 og Samræður við söguöld 1998. Ritstjóri og meðhöfundur Íslenskrar
bókmenntasögu I–II 1992–93.

Svavar Sigmundsson
Svavar er fæddur 1939,stúdent frá Menntaskólanum að Laugarvatni 1958, lauk cand. mag. prófi í
íslenskum fræðum frá Háskóla Íslands 1966, vann við örnefnasafn Þjóðminjasafns Íslands 1966-1968, en
var síðan sendikennari í Finnlandi 1969-71 og við orðabókarstörf og kennslu í Kaupmannahöfn á árunum
1971-1980. Heim kominn lauk ég við samningu Íslenskrar samheitaorðabókar, sem út kom 1985 en var
síðan lektor og dósent í íslensku fyrir erlenda stúdenta við Háskóla Íslands fram til 1998. Varð þá
forstöðumaður Örnefnastofnunar Íslands til 2006, þegar hún var sameinuð Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum. Rannsóknarprófessor þar til starfsloka 2009. Gæti bætt því við um sjálfan mig að ég
var meðhöfundur að Orðabók um slangur 1983 og hef skrifað ýmsar greinar, ekki síst um nafnfræði og
birtust allmargar þeirra í greinasafninu Nefningar 2009. Er ritstjóri Árbókar Hins íslenska fornleifafélags.
Smári Ólason
Smári Ólason er fæddur 1946. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1967 og
stundaði tónlistarnám við Tónlistarskólann í Reykjavík til ársins 1970 er hann hélt til framhaldsnáms við
Tónlistarháskólann í Vínarborg. Hann lauk MA prófi í tónfræðum og tónvísindum árið 1977 en einnig
stundaði hann nám í kirkjutónlist, tónsmíðum og kór-og hljómsveitarstjórn við skólann. Eftir að hann
kom heim hefur hann m.a. starfað sem tónvísindamaður, tónlistarkennari, organisti, kórstjóri og einnig
sem aðstoðarskólastjóri bæði við Tónskóla Þjóðkirkjunnar og Tónlistarskóla Garðabæjar. Hann var
gestavísindamaður við tónvísindadeild Háskólans í Lundi 1991-92 og tók þátt í dokorsnema seminörum
við skólann til ársins 1994. Hann starfar nú sem tónlstarkennari við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Smári
hefur gefið út fjölmargar greinar og haldið fyrirlestra um rannsóknarstörf sín og hefur víða komið fram
sem tónlistarmaður og einnig komið að gerð all nokkurra geisladiska, m.a. „Raddir“ fyrir Stofnun Árna
Magnússonar og „allt svo verði til dýrðar þér“ þar sem sungin eru þjóðlög sem hann hefur skrifað niður
úr munnlegri geymd við undirleik orgels eftir útsetningum hans.

