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Gudrun Omdahl Onshuus (109) har et dramatisk
år å se tilbake på. Hennes eneste barnebarn, Alf
Onshuus (32), og hans colombianske kjæreste,
Ana María Aldana (25), var gisler hos den beryk-
tede FARC-geriljaen i Colombia i nesten seks må-
neder. Nå er imidlertid alt godt igjen.

– Jeg var redd. En kunne ikke vite hva slags
mennesker de var kommet ut for eller hvor bru-
talt de ville oppføre seg, sier Gudrun fra godstolen
på Fjell bo- og servicesenter.

Nå sitter Ana María og Alf ved siden av henne.
Men det har det vært en lang vei å gå.

– Det er så mange som har lidd gjennom denne

prosessen, sier Alf om månedene han var i fang-
enskap. 
I januar i år ble han og kjæresten, og fire andre
menn, kidnappet da de var på ferie i Nuquí på
vestkysten av Colombia. 

Måneder i uvisshet og isolasjon fra resten av
verden fulgte. Deretter ble Ana María løslatt for å
kunne samle inn løsepenger for dem begge.

– Hun har vært veldig modig. Jeg er så impo-
nert over hennes arbeid, sier Gudrun, som traff
Ana María for første gang for en ukes tid siden.

– Det var hyggelig. Det må jeg si. Det er en glede
å treffe henne. Jeg kan ikke se henne, men jeg li-
ker henne der jeg er i kontakt med henne, stem-
men hennes og det hele, utbryter Gudrun, som
gleder seg til at barnebarnet blir godt gift 3. ja-
nuar til neste år.

– Det er en ære å møte Gudrun, legger Ana Ma-
ría hviskende til.

OFTE I DRAMMEN. 32-år gamle Alf har røtter i
Drammen - og dobbelt statsborgerskap. Han er
oppvokst i Colombias hovedstad, Bogotá, hvor
han til daglig jobber som matematikkprofessor
ved Universidad de Los Andes.

– Jeg reiser til Drammen omtrent hvert år. Men
denne gangen var det ekstra viktig å møte igjen de
som har vært bekymret for meg, sier han og hen-
viser spesielt til tanten Bodil (82) og sin gamle be-
stemor Gudrun.

– Det er veldig godt å møte dem igjen. De har
betydd mye for meg hele livet, sier matematikk-
professoren, som endelig kan nyte friheten og
etableringen av egen familie.

På den to uker lange turen til Norge sørger pa-
ret for å besøke Gudrun på Fjell - hver dag. 

Allerede første dagen av ferieturen møtte de
henne igjen, og med seg i kofferten hadde de en
svært gledelig nyhet.

Drammens eldste, og Norges tredje eldste nåle-
vende person, Gudrun Omdahl Onshuus har
gjennomlevd to verdenskriger, overlevd sine
samtidige som Ernest Hemingway, Al Capone og
Alfred Hitchcock, samt fått barnebarnet tilbake
fra geriljaens klør. Men én ting gjensto – et olde-
barn!

- Det er en dobbel glede, sier Gudrun over mø-
tet med Ana og Alf og nyheten om oldebarnet.

- Jeg vet at svigermoren hennes blir henrykt,
legger hun til.

Ansiktet hennes blir et eneste stort smil når
hun kommer med innrømmelsen om at hun har
ventet lenge på å få et oldebarn.Men historien
kunne ha endt helt annerledes.

13. JANUAR 2008: Ana og Alf er på båttur sam-
men med 23 andre. De har snorklet, og båten leg-
ger i land. 

I den vakre nasjonalparken skal turistene få
skylle av seg saltvannet i fossefallet. 

Ingen har blitt tatt av FARC-geriljaen her på
minst ti år. 

– Vi gikk en liten tur, plutselig hersker fullt
kaos, sier Ana alvorlig.

Åtte personer i kamuflasjeklær og med ma-
skingevær hopper ut av regnskogen.

– Jeg hadde ikke sett noen fra FARC før. Men vi
skjønte snart at det ikke var vanlige militære. 

Militærjuntaen forsøkte å ta én og én fra fami-
liene med seg. Kvinner med barn lot de gå. Foru-
ten Ana María, skulle en jente til være med, men
hun klarte å gjemme seg bak et tre.

FAMILIEBESØK. Nylig introduserte Alf Onshuus forloveden Ana María Aldana for første gang for familien i Drammen. For henne var dette hennes
første besøk i Europa. 

–Vi gikk en liten
tur,plutselig
hersker fullt kaos.
Åtte personer i
kamuflasjeklær
og med maskin-
gevær hopper ut
av regnskogen.


