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”Jag ville träffa

ØVERLEVDE KATASTROFEN. Hele var en av de 137 personer som överlevde när ”Estonia” gick till botten 1994. Totalt fanns 989
människor på fartyget.
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Robin, 9, låg i mammas mage när
hon kämpade för livet vid Estonia
TARTU, ESTLAND. Hele
Möttus, 33, överlevde
Estonia – med sin son i
magen.
I dag är Robin 9 år.
Expressen hittade Estonias mirakel, 10 år efter
katastrofen.
Robin Möttus tränar karate i en
klubb. Han går trean i en musikklass och vill börja spela
trummor och gitarr.
– Det roligaste i skolan är att
måla och rita, säger han och
klättrar uppför lianen i familjens vardagsrum.
– När jag blir stor ska jag bli
polis.
Robins föräldrar Hele och
Renée gifte sig i juli 1994.
Tre månader senare gick Hele
ombord på Estonia, där hon jobbade i taxfreebutiken.
Hon hade just sagt de magiska orden till Renée:
– Jag tror att jag är gravid.
Hele mådde illa, hon låg i sin
hytt på åttonde däck och lyssnade till Estonias rullningar i de åtta meter
höga vågorna.
– Jag var rädd.
När Estonia fick
slagsida flög Hele ur
sängen. Hon lyckades
dra läderjackan över nattlinnet
och klättra ut genom dörren, nu
ovanför henne.
Då hörde hon arbetskamraternas skrik; de hade en fest i
ett samlingsrum intill. Ingen av
dem klarade sig.
– Jag måste ut, var min enda
tanke.
Hele klättrade genom korridoren, förbi dörröppningarnas
svarta gap. Förbi människor;
vissa skrek vilt, andra satt

med lillasyster Eliise, 6, och
hamstern Nublu. De har utsikt
över hästhagar, ängar och
skogsranden långt borta. Familjen bor i byn Uhti, fem kilometer från staden Tartu, i ett rymligt radhus med bastu och öppen spis.
– Renée har ett bra jobb på en
industri, och jag jobbar med försäljning på ett träföretag, berättar Hele.

”Ovanligt känslig kille”
Hele studerade samtidigt som
hon var hemma med barnen.
– Robin är en energisk kille,
lycklig. Och ovanligt känslig.
PAPPA KUNDE VARIT ENSAM. Pappa Renée tillsammans med Han gråter lättare än sin syster.
barnen Robin, snart 10, lillasyster Eliise, 6, och sin hustru Hele.
Barnen spelar ”memory” och
matar sin hamster med gurka.
– Vi åker ofta skidor hela fatysta, fastklamrade vid va- tänkte och kände glömmer jag
miljen, berättar pappa Renée. Vi
randra.
aldrig.
Hele slungades ut på däck och
När Hele kom till Södersjuk- cyklar, går i skogen.
I köket lyser höstens lingon,
följde sen en isande våg över huset i Stockholm hade hon
Estonias akter ner i det svarta glömt alla telefonnummer till plommon, äpplen och svamp.
Bröllopsfotot från juli 94 står i
vattnet. Hon bröt sitt vänstra alla hon älskade.
fönstret; Hele har blomdiadem
ben, hon fick rivsår på ryggen.
och vita pärlor runt halsen.
– Nu dör jag, tänkte jag Var i andra månaden
– Min bror tog reda på var jag
Hur förändrades hon efter
när jag sjönk. Jag
katastrofen?
kände sorg, jag var och ringde. Jag fick göra ett
– Hon blev mer orolig, rädd
ville träffa Renée graviditetstest. En läkare sa att
igen. Jag ville se barnet skulle klara sig, jag var att det ska hända oss något, säbara i andra månaden och då är ger Renée.
mitt barn.
– Ja. Hösten kan göra mig
– Kanske var det fostret så skyddat.
Den 21 maj föddes Robin på ängslig, säger Hele.
Robin som gav mig kraf– Samtidigt
sjukhuset
i TARTU, ESTLAND
ten?
har jag blivit
helt
Hele simmade tills hon nådde Tartu,
mer tacksam,
en flotte. Tre timmar senare såg utan skador.
jag blir inte
– Jag är forthon det gulvarma ljuset och
längre upprörd
farande
räddningen, båten Mariella.
över småsaker.
– Den värsta stunden var när förundrad, att
Det känns som
Estonia försvann, med alla om- något så litet
att jag fått tio
kunde
klara
bord. Då dog hoppet.
bonusår. Jag
– Mitt starkaste minne är en- något så stort Victoria
Cornelia
vill ta vara på
samheten när vi stod där på och svårt, sä- Enqvist
Nordström
varje dag, säger
däck i mörkret. Hur hjälplösa vi ger Hele tyst.
victoria.enqvist
cornelia.nordstrom
@expressen.se
Hele och kraI dag delar @expressen.se
var. Jag har glömt ansikten, bilmar sina barn.
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derna är borta. Men vad jag Robin
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