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Omaira Medina förlorade sin man, sina ben, sina vänner och allt hon ägde i lervågen. Nu bor hon i ett hus som tyskarna                                    skänkte efter katastrofen.

De överlevde Armero   men glömmer aldrig

ARMERO-GUAYABAL Omaira 
Medina plockar ner sina gamla 
fötter från skåpet i sovrummet. 

– Jag kunde inte gå på dem 
längre, de var helt utslitna, men 
det tog ändå flera månader av 
överklaganden innan jag äntligen 
fick de här nya proteserna, säger 
hon och dunkar handen mot 
plasthöften.

Den där kvällen, när tragedin  
– som man säger här – tog Oma-
iras ben, hade hon lagt sig tidigt. 
Hon var gravid i !ärde månaden 
och oändligt trött. Vid elvatiden 
väcktes hon av ett dån. Lava-
strömmen från vulkanen Nevado 
del Ruiz hade smält glaciärerna 

och bildat en tjock lerflod. När 
den svepte in över Armero var 
den runt tio meter hög. Bilar med 
lysena på tumlade upp och ner  
i mörkret.

På några sekunder slog lervågen 
sönder huset. Omairas ben fast-
nade mellan två väggar. Hennes 
man Fernando satt fast från brös-
tet och ner, bara en halvmeter 
ifrån henne.

– Han hade ont och kunde 
knappt andas.

De såg inget i mörkret, men 
skriken från tusentals döende 
människor skar genom natten. 
Fernando ville göra slut på Omai-

ras lidande. Han hittade en glas-
skärva, tog Omairas händer och 
snittade hennes handleder om 
och om igen. Hon kämpade emot 
och klarade sig. Men ärren är 
kvar, både utanpå och inuti.

Omaira förlorar blicken i !är-
ran och torkar försiktigt bort 
några tårar.

– Det var det här jag menade 
när jag sa att jag inte kan prata 
om det, säger hon. Jag börjar all-
tid gråta.

Fernando dog på förmidda-
gen.

– Jag var så nära honom, rörde 
vid honom, men jag kunde inte 
göra något.

I ytterligare två dygn satt Omaira 
fast – med sin döde man en halv-
meter ifrån sig. Sedan kom rädd-
ningsmännen. För att komma åt 
Omaira måste de först lyfta upp 
Fernando.

– Han var helt uppblåst och luk-
tade väldigt illa. Jag svimmade.

Varje dag ser Omaira den här 
sekvensen spelas upp i huvudet. 

Hon har mardrömmar och ång-
est. Inte en enda gång har hon 
pratat med en psykolog om sina 
upplevelser.

Pojken hon bar i magen föddes 
oskadd och hon fick senare två 
döttrar.

– Barnen ger mig styrka att leva 
vidare, säger hon.

Men ekonomiskt är det tufft. 
Omaira är ensamstående. Hon är 
utbildad frisörska och tar tolv 
kronor för en klippning hemma 
vid spegeln. Och så tjänar hon en 
slant på att sälja lotter och tanka 
mobiltelefoner. 

– I början fick vi en del hjälp. 
Men nu har nog folk glömt bort 
oss, säger hon.

Armero var en blomstrande 
stad med över 30 000 invånare, 
men den låg farligt till, vid en flod 
som kommer från vulkanen. Ing-
en tog risken på allvar. Inte ens 
när aska regnade ner och la sig  
i tjocka lager över staden. Präs-
ten sa att det räckte att hålla en 
våt näsduk över ansiktet. 

Armero kommer aldrig att 

ENORM KATASTROF Tiden läker inte alla 
sår. Det har gått 25 år sedan ett av historiens 
värsta vulkanutbrott jämnade den colombian-
ska staden Armero med marken och dödade 
nästan 25 000  människor. De som klarade sig 
kämpar fort farande för att överleva.

30
tusen perso-
ner bodde  
i den blomst-
rande staden 
Armero.  
Lervågen  
efter vulkan- 
utbrottet 
jämnade  
staden med 
marken.

M
Bara 
några 
timmar 
innan 
mitt liv 
förstör-
des sa de 
att vi var 
säkra  
i Armero.
Omaira 
 Medina över-
levde men 
förlorade sin 
man och sina 
ben i kata-
strofen.

25 000 människor dog av lervågen den 13 november 1985.

Martín Sepúlveda har fortfarande svårt att prata om katastrofen. 
Han förlorade ett 40-tal släktingar. Alla hans tre barn dog.

Omaira Medinas utslitna fötter. 


