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En tidig lördagsmorgon i november samlades ett gäng glada 
och förväntansfulla barn, ungdomar och vuxna med packade 
väskor vid Norrtälje busstation. Där väntade Annelie och 
Marie från Fridströms Buss på att få köra oss alla upp till 
Sundsvall och tv-inspelningen av Gladiatorerna.

Text och foto: Elin Wager

Plexus Vänner hade ordnat resan 
med hjälp av generösa sponsorer 

för att deltagarna med skyltar och pla-
kat skulle få heja fram sin egen gladiator 
Plexus, som äntligen gör bejublad co-
meback i den nya säsongen av tv-succén 
Gladiatorerna. 

Efter ett depåstopp hos Vickningen, 
som generöst bjöd på mat, dryck och 
godis, bar det iväg norrut. Stämningen 
var glad och uppsluppen och det pra-
tades och skrattades ombord på bussen.

För de yngre barnen i sällskapet gick 
resan fort tack vare att det visades spän-
nande barnfilmer hela vägen upp med-
an de lite äldre ungdomarna roade sig 
med varandra eller sina mobiltelefoner 
och vi vuxna njöt av det vackra landska-
pet utanför.

Efter att vi installerat oss på ett vand-
rarhem strax utanför staden, tog bussen 
oss ner till Nordichallen, där den åtton-
de säsongen av Gladiatorerna spelades 
in.

Hela den gigantiska mässhallen var 
ombyggd till gladiatorarena. På en upp-
höjning i ena änden fanns en stor rund 
pool, djup nog för de tävlande att hop-
pa ner i från många meters höjd. Ovan-
för den fanns plattformar för brottning 
och ännu högre upp hängde ringarna 
som de tävlande senare skulle svinga sig 
i. Strax bakom poolen stod klätterväg-
gen och såg om möjligt ännu högre och 
omöjligare ut i verkligheten än den gör i 
tv. Överallt kryllade ljud- och ljustekni-
ker, kameramän, programledare och as-
sistenter och en pigg publikuppvärmare 
studsade runt och peppade publiken. 
Det var en spännande upplevelse att se 

hur det går till vid inspelningarna av ett 
tv-program av den här storleken och 
barnen tittade med stora ögon omkring 
sig på allt som pågick. 

Norrtäljes egen gladiator Plexus var 
större, starkare, gladare och spralligare 
än någonsin så applåderna lyfte nästan 
taket när han klev ut på arenan. 

I flera av inspelningspauserna kom 
Plexus ut i publiken för att hälsa, kra-
mas och skoja och barnen var överlyck-
liga att få träffa en livs levande gladiator.

Det var hela sex grenar som skulle 
riggas och spelas in men gladiatorerna 
var i toppform och utmanarna fick en 
tuff match. När den stora hinderbanan 
slutligen var avklarad och hela program-
met var färdiginspelat visste jublet inga 
gränser i publiken. Glada, trötta och 
nöjda sjönk vi ner i den varma bussen 
för att åka tillbaka till vandrarhemmet, 
en god natts sömn och sedan frukost 
innan bussen styrde kosan tillbaka mot 
Norrtälje igen.

Hur det gick i tävlingen? Det vill vi 
naturligtvis inte avslöja men om ni tit-
tar på semifinalen får ni veta och kanske 
ser ni Plexus Vänner sitta där och heja 
på läktaren uppe vid poolen.

Plexus Vänner 

hejade fram sin 
gladiator

Plexus Vänner hejade fram sin egen 
gladiator Plexus.

Årets gladiatorer.

Nu bygger vi 
66 nya hyresrätter i 
centrala Norrtälje!

Telefon: 0176-20 75 00
E-post: info@roslagsbostader.se
Hemsida: www.roslagsbostader.se
Facebook: www.facebook.com/Roslagsbostaderbygger

Roslagsbostäder

Kv. 
Maskro

sen

✓  66 hyreslägenheter fördelat på 2 huskroppar
✓  1-4 rok (ca 31 – 96 kvm)
✓  Inflyttning mars/april 2015
✓  Barnvänligt och naturnära
✓  Ett stenkast från centrum
✓  Vidsträckt utsikt

Intresserad? Välkommen med din 

intresseanmälan mellan den 1-30 april!

Följ bygget på vår 
Facebooksida!

Vill du veta mer? 
Kontakta oss via något 
av kontaktsätten nedan.


