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De döda talar på 
begravningsplats
KULTUR  Arkeologen Daniel 
Leviathan tilldelas årets 
Bindefeldstipendium om 
500 000 kronor för sitt ar-
bete med en digital min-
nesplats.

Genom QR-koder på 
gravstenar kommer besö-
kare där att få lära känna 
några av de förintelseöver-
levare som kom till Sverige.

Minnesplatsen ”Förlora-
de röster – spåren efter 
1945 års räddade” låter be-
sökaren stifta bekantskap 
med 66 olika förintelse-
överlevare, skriver Micael 
Bindefelds stiftelse i ett 
pressmeddelande.

Gemensamt är att de alla 
anlände till Sverige med de 
så kallade Vita båtarna och 
att de efter endast en kort 
tid dukade under till följd 
av undernäring och sjuk-
domar. De ligger i dag be-
gravda på Norra judiska be-
gravningsplatsen i Solna.

Bindefeldstipendiet 
kommer att delas ut på den 
internationella minnesda-
gen för Förintelsens offer 
den 27 januari. (TT)

Arkeologen Daniel Leviathan 
har skapat en digital minnes-
plats på begravningsplatsen 
i Solna. FOTO: KARL GABOR/TT

SÖDERTÄLJE  ”Klockan 10 
med Maja” är ett tränings-
pass för hemmaträning som 
sänds klockan 10 varje tis-
dag och torsdag i samarbete 
med ABF Södertälje/Ny-
kvarn och JAM Dansstudio. 
Passet som är på cirka 30 
minuter livestreamas gratis 
över Facebook och riktar sig 
framförallt till de som av 
olika skäl tvingas vara hem-
ma nu i coronatider, men 
som ändå vill kunna få röra 
på sig.

– Passet är extra anpassat 
för de lite äldre, men det 
funkar jättebra för alla åld-
rar och alla erfarenheter då 
man alltid kan välja sin nivå 
på övningarna, säger Söder-
täljebon Maja Nilsson Rune 
som egentligen mer arbetar 
med dans än med träning.

– Det är inte så mycket 
dans i mitt träningspass, 
men du får absolut egenska-

per som är bra att ha när 
man dansar, det vill säga ba-
lans, koordination, flås 
samt styrka i hela kroppen.

Träningspasset går också 
att följa i efterhand i den of-
fentliga Facebookgruppen 

”Klockan 10 med Maja” där 
den läggs ut direkt efter 
passet. Maja berättar att 
programmet kom igång vå-
ren 2020 och att det blev 
väldigt uppskattat.

– Ja, det är därför vi kör 
igång nu igen i ett par veck-
or. Hoppas att det är många 
där hemma som vill vara 
med och träna, det gör så 
mycket gott för både kropp 
och själ. Själv har jag alltid 
älskat träning, så jag tycker 
det är ett jätteroligt initiativ 
från ABF. Jag trivs superbra 
som ”online-instruktör”.

Maja är född och uppvuxen 
i Södertälje, men tillbringa-
de även många helger på Li-
dingö med sin pappa. Hen-
nes mammas kommer ur-
sprungligen från Östergöt-
land, men hamnade i Söder-
tälje när hon var klar med 
sina studier till lärare. Majas 

uppväxt präglades av fot-
boll, basket och friidrott – 
samt dans. Hon har dansat 
sedan hon var fem år och 
har sedan fortsatt med det 
utan stopp ända till i dag när 
hon jobbar med dans pro-
fessionellt.

– Jag har fått återberättat 
att det alltid var full fart på 
mig som barn, så det passa-
de bra med dans och sport 
för min del. Sjunga är också 
något jag alltid gjort, allt 
från kör till privata sång-
lektioner på Kulturskolan, 
säger Maja som också har 
uppträtt på Kulturnatten i 
Södertälje.

Dansen och sången förde 
henne till Wendela Hebbe-
gymnasiet där hon läste  
estetiska linjen med inrikt-
ning dans. Studenten tog 
hon 2010 för att därefter 
studera två år på Ålsta folk-

högskola utanför Sundsvall 
samt läsa en treårig yrkesut-
bildning till musikalartist på 
”Stockholm musikalartist 
utbildning” 2014–2017.

– Jag har även gått Jazzlin-
jen på JAM här i Södertälje 
hösten 2018, säger Maja 
som i dag arbetar som fri-
lansande musikalartist, 
danslärare och sånglärare.

Bland de större produk-
tionerna Maja har medver-
kat i kan nämnas musikalen 
”Äventyret Aladdin” som 
var på turné i hela Sverige. 
Hon har också varit husdan-
sare i Talang och jobbat som 
showartist. Hösten 2020 
skulle hon ha stått på scen 
på Lilla cirkus som artist i 
musikalen ”Noice – Du le-
ver bara en gång”, men före-
ställningen ställdes in på 
grund av coronapandemin.

– Jag hoppas att vi kom-
mer kunna spela inom en 

Så hjälper dansaren  äldre att träna hemma
Maja Nilsson Rune. ”Klockan 10 med Maja” sänds klockan 10 varje tisdag och torsdag fram              till 28 januari. Programmet görs i samarbete med ABF Södertälje/Nykvarn och JAM Dansstudio. FOTO: ELIAS ZAZI

Musikalartisten och dansaren Maja Nilsson 
Rune håller i ett träningspass för de som 
håller sig hemma under coronapandemin. 
Passet sänds genom sociala medier.

– Det är viktigt att hand om sig själv och 
göra saker som man mår bra av, säger hon.

”
Du får absolut 
egenskaper som är 
bra att ha när man 
dansar, det vill säga 
balans, koordina-
tion, flås samt styr-
ka i hela kroppen.
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