
Deltagere 
 
Nora Sitter er frilans journalist og er redaktør for det nystartede gatemagasinet 
Sorgenfri.  
 
Magne Gisvold initiativtaker til aksjonen Æ e mot, en spontan reaksjon på OL-
komiteens kampanje Æ e me` for å få Trondheim som vertskapsby for OL. Har 
arbeidet som journalist og tekstforfatter bl.a i formgivingslaben jonny snorkel.  
Magne var med og arrangerte byutviklingsseminaret bygg:larm i fjor. Han er nå 
produsent for mina i p3. 
 
Frode Eggen iniativtager til aksjonen Æ e mot. Er frilans skuespiller. Han jobber med 
improvisert teater i Improkompaniet RAMP og Hundepatruljen. Frode arbeider deltid 
med ungdom i Melhus kommune. BA i Kunst, media og kommunikasjon, NTNU. 
 
Gry Ulrichsen har siden 2000 arbeidet med New Meaning, et forum som arbeider for 
å gi unge med interkulturell bakgrunn en stemme i offenligheten. Gry er utdannet 
billedkunstner ved kunstakademiet i Trondheim, jobber som pedagog og 
billedkunstner.  
 
Hanin Nidhal AL-Khamisi en av prosjektlederne i Dialog, et prosjekt i regi av New 
Meaning. studerer økonomi ved Hist (TØH) og jobber som konfliktmegler ved 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Jobber også som tolk (Arabisk - Norsk) ved Noricom 
Språktjenester. Hun har vært frivillig sosialarbeider på Heimdal statlig asylmottak og 
flyktningeguide.  
 
Thomas Brandt, historiker ved kunnskapsparken Faros, NTNU (formidling av  
tverrfaglig forskning mot publikum). Var kunnskapsminister i Nyhavnaregjeringen - 
utnevnt av by:Larm for å lage planer for alternativ utbygging på Nyhavna. 
 
Harald Nissen bystyrerepresentant De Grønne, nestleder kultur-, idrett- og 
friluftslivskomiteen samt varamedlem i formannskapet. Han er leder for svartlamoen 
boligstiftelse og medlem av performance-gruppa The Four. 
  
Sylvia P. Helle grafisk designer hos designbyrået Uredd, og aktiv svartlamonitt 
 
Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO/Kunst i offentlig rom Norge. Jobber her med 
statlige kunstprosjekter og formidling. Har også fungert som leder i KORO, da 
Utsmykkingsfondet, i to perioder på 90-tallet. 
 
Åse Brandvold er for tiden journalist i Klassekampen. Hun var med på å starte 
Adbusters i Norge og har markert seg som debattant mot privatisering av det 
offentlige rom. 
 
Truls Lie, redaktør av Le Monde diplomatique, Norge. Han var redaktør for 
Morgenbladet fra 1993-2003.  
 


