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Liss Jonasson: ”Löftet om en sammansvetsad 
höger börjar mer och mer likna ett rangligt 
korthus av högtravande löften.” 2 | Ledare

Fabienne och Sebastian Heidorn tog 
steget, ett stort kliv, och !yttade från 
Tyskland till Örsviken i Östjämtland.14–15 | Hem till  Örsviken
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4–5 | Nyheter

Lugnvik 
vände 
trenden
I november i !ol skickades en anmälan in till Arbetsmiljö-
verket från Lugnviks hälsocentral.  

Situationen var ohållbar "ör hälsocentralens läkare. Bris-
ten på läkarkollegor gjorde att de tvingades hålla ett allde-
les "ör högt tempo, utan möjlighet till återhämtning. Den 
höga arbetsbelastningen innebar att #era av läkarna upp-
visade fysiska och psykiska symptom på ohälsosam stress. 

Ett år senare är situationen en annan.  Lugnviks HC har 
nu vänt trenden och anställt fem nya specialister.
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27 hektar jämtländsk mark    lockade tyska hästägare

BRÄCKE  Sjuksköterskans och 
advokatens hund och tre hästar 
fick paret att flytta från Tyskland 
till Sverige. I vår går det sista flytt-
lasset till Örsviken i Bräcke 
kommun där drömmen om det 
nya livet ska förverkligas. 

– Vi flyttar för hästarnas skull, 
säger Fabienne Heidorn. 

!ör mig har de varit det hela livet, sä-
ger Fabienne Heidorn.

Hon tränar hästar i dressyr och har 
utvecklat hästintresset till att arbeta 
med rehabilitering !ör dem, i form av 
till exempel ta hand om djurens musk-
ler i syfte att de ska röra sig bättre.

– Jag går en utbildning i rehabilite-
ring !ör hästar som är klar nästa som-
mar, säger Fabienne Heidorn.

Ambitionen är att driva en verksam-
het med hästar på den nya gården. Hos 
Sebastian Heidorn "nns en längtan att 
kunna arbeta hästarna på åkermarken 
och i skogen runt det nya huset.

– När vi #yttat vill jag köpa en nord-
svensk att kunna arbeta med, säger 
han.

Paret har arrenderat ett stall i Tysk-
land och meddelades !ör ett par år se-
dan att de behövde lämna stallet efter-
som det saknades bygglov. Processen 
!ör bygglov och att äga hästar privat är 
enligt paret Heidorn krångligare i 
Tyskland än i Sverige.

– Det är mycket folk i Tyskland och 
inte så mycket plats, vilket gör det väl-

digt svårt att !å bygglov i glesbygden 
om du inte är bonde, säger Sebastian 
Heidorn som är advokat och jobbar 
mestadels med just bygglov.

Att de redan var bekanta med Sveri-
ge gjorde att tankarna på att #ytta hit 
kom fort och därmed även sökandet 
på Hemnet. En sak var de säkra på: In-
te Kiruna på grund av mörkret, inte 
Skåne på grund av mängden 
människor. Samt att kunna ha hästar-
na vid huset.

Trots beslutsamhet blev inte allt 
som de hade tänkt sig. En pandemi 
och krig i Europa med dess !öljder på-
verkade deras situation.

– Vi visste inte om dagens omvärlds-
läge när vi bestämde oss. Men det är 
en bra känsla vi har ändå, att vi kom-
mer hit och har egen mark som vi kan 
bruka, pallkragar vi kan odla i, jordkäl-
lare och vatten precis vid huset. Att 
omvärldsläget ser ut som det gör kan 
vi inte göra så mycket åt så vi !år bara 
hoppas att det vänder, säger Sebastian 
Heidorn.

Känslan av att delvis kunna vara 

Omgivningen längs vägen 
från Sörbygden till Örs-
viken glöder av hösten. 
Vid Holmsjön äger nu-
mera det tyska paret Fa-

bienne och Sebastian Heidorn en 27 
hektar stor tomt med tillhörande hus.

– När jag åkte hit !ör att titta på hu-
set visste jag att det var rätt när jag åk-
te längs vägen. Den var så ensam och 
utsikten så vacker, säger Fabienne 
Heidorn.

Både hon och maken pratar god 
svenska eftersom de tagit svensklek-
tioner från Tyskland. Det har varit vik-
tigt !ör dem, bland annat !ör att kunna 
integreras i samhället.

– Sedan !örsta gången vi kom till 
Sverige har vi blivit så väl bemötta, sä-
ger Sebastian Heidorn.

Från början var det !ör hunden Meri-
as skull som de ville tillbringa mer tid 
norrut. Paret reste ofta på semester 
till USA och Kanada. Efter en resa blev 
de med kort varsel hundägare till Me-
ria.

– Vi ville fortsätta kunna resa men 

det var inte så kul att ta med henne he-
la vägen till USA, säger Sebastian Hei-
dorn.

Sverige dök upp som ett alternativt 
resmål och här satte de sina !ötter !ör-
sta gången !ör några år sedan. Paret la-
de tidigt vantarna på en liten stuga i 
Värmland utan vare sig el eller rinnan-
de vatten, med syfte att kunna till-
bringa mycket av sin semestertid i Sve-
rige.

– Redan då började vi lära oss svens-
ka. När vi bestämde oss att #ytta hit 
tog vi lektioner hemma i Tyskland, sä-
ger Sebastian Heidorn.

– När vi hade stugan var det mer på 
nivån att vi sade ”hej”, ”hejdå” och 
”tack”, fyller Fabienne Heidorn i med 
ett skratt.

Det dröjde lite innan de beslutade sig 
!ör att lämna södra Tyskland och #yt-
ta norröver. Återigen var det djuren i 
deras liv som avgjorde valet. Paret 
Heidorn tittar på varandra, en sak de 
har gemensamt är kärleken till hästar-
na.

– De är jätte-, jätteviktiga !ör oss och 

Sebastian Heidorn och hunden Meria trivs i sitt nya hem i Örsviken. 

På väg mot den gamla bagarstugan på tomten. Här vill paret på sikt kunna ta emot gäster som 
bor över. ”Det ska vara för våra privata gäster och kanske även om det är någon som är här och 
rider som vill bo över”, säger Fabienne Heiborn.

”
När jag är 
här känner 
jag mig 
verkligen 
hemma.
Fabienne 
Heidorn.



Reportaget | HELG | 15Länstidningen Östersund!Fredag 7 oktober 2022

27 hektar jämtländsk mark    lockade tyska hästägare

 
Text och foto

Maria af Sandeberg
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maria.af.sandeberg@ltz.se Paret Heidorn fastnade för utsikten och att tomten låg i ett så lugnt område. 

själv!örsörjande är betryggande även 
!ör Fabienne Heidorn.

– Det känns jättebra att göra den här 
!örändringen i våra liv nu. Men det 
"nns lite ångest också !ör det är en så 
stor grej att #ytta utomlands. Men när 
jag är här känner jag mig verkligen 
hemma, säger hon.

De tror även på att en stor !örändring 
av livet kan ge en positiv känsla av !ör-
nyelse och kontroll, när saker i sam-
hället kan kännas extra påfrestande.

Huset de lämnar efter sig i Tyskland 
är gammalt men paret har ingen stor 
vana av att renovera. Inte heller att 
bygga ett stall, något som kommit att 
bli deras största utmaning. Paret visar 
stallet som nästan är !ärdigbyggt.

Fabienne Heidorn berättar att hon 
kan fortsätta jobba som narkossjuk-
sköterska i Sverige, efter att ha klarat 
ett språktest, men att det är 
plan b.

– Jag vet att det "nns ett stort 
behov !ör sjuksköterskor här. 
Men min plan är att jobba hel-
tid med hästar, säger hon.

Utbildningen behöver bli klar och 
#ytten genom!öras, sedan kan dröm-
men !örverkligas. Förutom att rehabi-
litera hästar hoppas Fabienne Heidorn 
på mer verksamhet kring dem, här på 
gården. För makens del är ett välfung-
erande "bernät avgörande.

– Jag kommer kunna fortsätta på 
mitt jobb och sitta här, säger Sebastian 
Heidorn.

De ser ut över de nya markerna där 
det "nns tillräckligt med gräs !ör häs-
tarna i vår. Först då kommer de och 
den permanenta #ytten kan då ske. 
Men !örst en vinter då båda vill lära sig 
att åka skidor. Innan vi säger hejdå 
måste Sebastian Heidorn lägga till en 
sak.

– Vi har blivit så väl mottagna här i 
bygden. Alla är jättetrevliga och hjäl-
per oss med olika saker, säger han.

Nytt g jutet golv och hästboxar gör att stallet 
snart kan ta emot de tre hästarna.

I köket inne i en gammal bagarstuga på parets 
tomt. 

Utsikten i det nya arbetsrummet.


