
Mandag 10. januar 2005 kunne Venstre IT- og kommunikasjonssekretær Jan Erik Wilhelmsen 
meddele at det var slutt på debatten på selve Talerstolen: 
 
”Siste halvår har det vært mer enn 100 innlegg som omhandler en bestemt sak fremmet av 
organisasjonen FAMPO – Folkeaksjonen Mot Psykiaternes Overgrep. 
 
Dette har engasjert mange og for oversiktens skyld er dette nå samlet i en undermappe. 
Fremtidige innlegg i denne debatten vil også bli flyttet over i denne mappen. 
 
For de spesielt interesserte kan derfor finne disse innleggene i mappen – arkivet”. 
 
Kanskje bør FAMPO føle seg beæret over å ha fått opprettet sitt eget debattforum på Venstres 
internettsider – en ære som ellers kun er blitt Venstrekvinnelaget og Norges Liberale 
Studentforening til del. Konsekvensene er mindre positive. Ved å gå inn på Talerstolen, kunne 
man finne et lite ikon med merkelappen ”Arkivet” oppe til venstre. Hvem leser så innleggene 
i arkivet. Jo, nettopp spesielt interesserte, som Wilhelmsen uttrykker det. I justisminister 
Dørums parti hører innlegg som omhandler demokrati og menneskerettigheter, hjemme i 
”arkivet”. 
 
Til å begynne med var rundt 100 innlegg samlet i arkivet, og man kunne lese løgnene, 
diagnosene og FAMPOs tilsvar i sammenheng. Noen innlegg som omhandlet alternativ energi 
var plassert i dette arkivet uten at de på noe vis omhandlet FAMPO eller ”Bygdepost-saken”. 
Fra juni 2005 ser det ut til at innlegg i arkivet mere enn et halvt år gamle ble fjernet, slik at 
der i tidlig i juli kun var en håndfull innlegg igjen i arkivet. Dette til tross for at en ny 
omfattende debatt startet med Hiåsens artikkel Stat i staten-klanens kompetente servitører 
23.05.05. I denne debatten ble Hiåsens innledende innlegg og replikken fra Oslo Unge 
Venstres leder stående i arkivet, mens resten av debatten av en eller annen grunn fikk forgå på 
selve Talerstolen. 
 
16. august kom venstres debattsider i ny drakt. Da ble samtidig ”arkivet” fjernet fra siden. 
 
 


