endelig hos bestemor: løslatt fra farc-geriljaen

FEIRET. Da det ble kjent at Alf Onshuus var fri,
feiret familien hjemme i Drammen. Her er
Bjørn Omdahl Onshuus. FOTO: SVEN-ERIK RØED

Alf Onshuus og
farmor Gudrun har
et nært forhold.
Hun var en av de
første Alf pratet
med da han ble
løslatt fra FARCgeriljaen.
BEKYMRET. Gudrun Omdahl Onshuus (109) var veldig bekymret da hennes eneste barnebarn Alf Onshuus

På sendingene 4. februar kunne de høre om en
marsj mot FARC som ble gjennomført av flere tusen mennesker i Colombia. Noe holdt på å skje.

SPESIELL SITUASJON. Naturen i jungelen var veldig vakker. For Ana María som er biolog, var det
interessant å se planter hun ellers aldri ville sett
uten FARC.
– På en rar måte var jeg heldig, smiler hun forsiktig.
5. mars ble hun frigitt. Etter to dager med gange
og to dagers båttur. Hjemmefra ledet hun forhandlingene med FARC.
I alle disse månedene fulgte Onshuus-familien
i Drammen spent med på den spesielle situasjonen. Bjørn Omdahl Onshuus er fetter av Alfs avdøde far, Erik.
– Jeg tenkte mest på hvordan Gudrun skulle ta
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det. For henne har dette vært en påkjenning. Når
du blir 109 år er ikke helsen så sterk lenger, sier
han.
– Under disse månedene var jeg hele tiden
overbevist om at alt ville gå bra, siden det var
penger det var snakk om, sier han og legger til at
han aldri fikk vite beløpet.
– Det er nok en del av avtalen å holde det hemmelig, legger han til.
Etter hvert ble de andre fangene løslatt. Bare
Alf var igjen. 2. juli, samme dag som den tidligere
presidentkandidaten i Colombia, Íngrid Betancourt ble satt fri, kom Alf tassende ut av jungelen
iført kortbukser, t-skjorte og caps. Etter harde
forhandlinger med FARC-geriljaen kunne Ana
María igjen møte sin forlovede.
– Alt var så overveldende. Jeg var euforisk i
flere dager. Gamle venner kom tilbake og jeg har

fått en større og sterkere vennekrets, sier Alf som
sammen med Ana María skal invitere 250 gjester
til bryllupet i Colombia.

FRIHET. Alf og Ana María forlovet seg mens de var
gisler i jungelen. Det bestemte de seg for av hensyn til Alfs mor som de visste satt hjemme og led
under sønnens forsvinning. Og av hensyn til Ana
Marías familie, som har opplevd kidnappinger av
to tanter tidligere. Familiemedlemmene hennes
bor utsatt til i jordbruksstrøk.
– Det som var spesielt med oss to var at vi ikke
hadde noen typisk profil for å skulle bli kidnappet, sier Alf.
På Norgesbesøket har de to vært på besøk hos
UD for å snakke om sine opplevelser. Der kunne
Alf se en kartlegging av ham som ble laget i forbindelse med fangenskapet. I den står en bereg-

