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Wilmer
vill bli
riddare

Tolvårige Wilmer Grundström från Robertsfors tränas
av Sir Patric Fälldin för att bli en riktig riddare.
Förutom hård träning med riktiga vapen så för de
båda en kamp mot mobbning.
– Tidigare blev jag mobbad för att jag höll på med
hästar, men nu säger de inte så mycket, jag tror de är
avundsjuka, säger Wilmer.
Det var i somras som Wilmer Grundström deltog i
ett riddarläger i södra Sverige, arrangerat av Nordic
knights, som han kände att
han hittat hem.
Nordic knights är en
tornerspelsförening som
Patric Fälldin grundade i
början av 90-talet.
Allt överskott som föreningen får in går oavkortat
till välgörenhet. Och välgörenhetsarbetet är det som
gjorde att Patric i slutet av
90-talet dubbades till riddare på riktigt av Johanniterorden, kanske mer
känd som Malteserorden.
En obruten riddarorden
sedan korstågens tid.
– Drottning Elisabeth
kan dubba folk till riddare
för att de sjunger bra. Vi
blir dubbade för att vi har
gjort något inom välgörenhetsbiten som är exceptionellt, säger Patric Fälldin.

Samma nu som då
Wilmer går helhjärtat in
för att bli riddare. Vägen
dit är lång och fylld av träning, som sett likadan ut
sedan 1200-talet.
Det handlar om att bli
skicklig med att till häst
använda vapen som pil
båge, svärd och lans.
Alla vapen är handgjorda och Patric arbetar även
som vapensmed, ett yrke
som Wilmer även håller på
att lära sig, eftersom det ingår i rollen som väpnare.
Även om Wilmers passion för att bli riddare är
relativt ny så är det långt
ifrån alla som blir upptagna som väpnare.
– Jag märkte snabbt att
Wilmer har talang för det
här och inte minst rätt
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sorts inställning och förstod allvaret i det här. Dessutom är han en vansinnigt
duktig ryttare, så jag och
en annan riddare har tagit
honom officiellt som väpnare, säger Patric.

Ensam i norr
För Wilmers del blir det
mycket träning på egen
hand. Patric bor i Uppsala
närmare bestämt.
Så det blir en del resor och duon försöker ses
minst varannan månad.
Ibland åker Wilmer ner
till Uppsala och ibland
kommer Patric till Robertsfors.
Att Wilmer är ensam
här uppe medför en hel
del kostnader för familjen.
Man får räkna med att all
utrusning kostar ungefär
100 000 kronor.
– Jag har sålt min motorcykel, en Harley, men det
är värt varenda krona när
jag ser hur mycket Wilmer
växer av den här livsstilen,
säger Wilmers mamma Annika Liljebo.

Moderne riddaren
Även om samhället ser
väldigt annorlunda ut nu
än på korstågens tid så är

innebörden av att vara ridderlig den samma.
– Det handlar i grund och
botten om välgörenhet, om
att hjälpa de svaga och utsatta i samhället, säger Patric Fälldin och fortsätter:
– Vi tar ställning genom
att bland annat motverka
mobbning och mycket välgörenhetsarbete för handikappade och sjuka barn.

Mot mobbning
Mobbning är något som både Wilmer och Patric har
bittra erfarenheter ifrån.
För Wilmers del eskalerade
mobbningen när han började med hästhoppning för
två år sedan, men har avtagit sedan han började sin
riddarutbildning.
– Det händer fortfarande
ibland att någon säger elaka saker. Typ tror du att du
är Robin Hood eller?, säger
Wilmer.
Hur känns det?
– Nu gör det inte så mycket, jag vet ju att de har fel.
Sedan Wilmer bestämde
sig för riddarspåret så har
han fått bättre självförtroende och står upp både för
sig själv och andra. Han är
även med när Patric föreläser i skolor om mobbning.
– Det är hans jobb, det
ingår i träningen och att
vara väpnare. Riddare har
genom historien varit ute
för att skydda och bevara,
och det gör vi med, menar
Patric.
Wilmer får ofta frågan
varför han vill bli riddare,
och svaret kommer snabbt.
– Dels är det gemenskapen, tornerlaget är som en
familj. Men framför allt så
är det så jädra roligt, konstaterar han.

MOT MOBBNING. Efter att ha mobbats för att han hållit på med ridsport utbildar

PRICKA RINGEN. Wilmer övar precision med lans. Den
minsta ringen han tränar med är stor som en femkrona.

KLYVA ÄPPLE. I galopp
gäller det att träffa frukten.
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Wilmer sig till riddare och arbetar tillsammans med Sir Patric Fälldin aktivt mot mobbning.

VAPENBRÖDER. Dubbades till riddare av Johanniterorden 1998. Nu har han tagit Wilmer som sin väpnare.

SKARPA VAPEN. All träning sker med riktiga vapen som
Wilmer lär sig att tillverka själv då han även lär sig smide.

BERIDET BÅGSKYTTE. Med säker hand träffar Wilmer
ett vildsvin i frigolit med en pil han själv tillverkat.

