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”GANTOFTA FRÅN  
DÅ TILL NU” 

Välkommen till en heldag i 
nostalgins tecken lördagen 
den 19 maj kl 09.30-16!

Hur mycket vet du egentligen om Gantofta?  
Byns historik är både intressant och omfattande. Under bara de senaste hundra åren har det i 
byn funnits både bageri, slakteri, lanthandel, post, bank samt ett flertal hantverkare. Gantoftas 
egen legendar är förstås Gustaf Håkansson, mera känd som ”Stålfarfar”.
Under temat dramatik finner man bl.a. mordet på kamrer Ohmer och - inte 
minst - det tragiska slutet för gantoftaparet Gerda och Edvard Lindell som  
omkom i samband med Titanic-katastrofen i april år 1912. Om hur Gerdas för-
lovnings- och vigselring, som återfanns i en av Titanics livbåtar, kan du lyssna 
till i ett föredrag av Gunilla Genrup på Gantofta skola kl 14. Tilläggas bör att 
Gunillas morfar var bror med Gerda Lindell. Stefan Svensson* och Lars-Rune 
Svensson är våra guider som under rundvandringarna visar oss de mest  
historiskt intressanta platserna i byn. Anmäl dig senast den 10 maj per E-post 
till gantofta.dinstudio@yahoo.se för att vara mera säker på ett deltagande.
Viktigt! V.g. ange vilken av rundvandringarna du önskar deltaga i. Glöm inte  
skriva ditt namn, din adress och telefonnummer. 

09.30 - ca 11.00.  Rundvandring 1. Samling vid Möllans Livs. 
11.30 - ca 13.00. Rundvandring 2 (visning av samma platser som rundvandring 1). Samling vid Möllans Livs.

13.00 - 13.45. Lunchpaus! Vill du hellre äta i skolans matsal kan du hos Möllans Livs hämta en pastarätt och  
vatten till ett pris av ca 40 kr/portion. Papperstallrik, plastbestick och mugg ingår. 

14.00 - 16.00 ”Gerda Lindells ring – från Gantofta till Titanic”. Föredrag, med bilder, av Gunilla Genrup 
i skolans matsal. Efter en fikapaus fortsätter föredraget och avslutas med att Gunilla Genrup och Stefan 
Svensson besvarar frågor från publiken avseende Titanic-berättelsen respektive Gantoftas historia.

PROGRAM:

*Tips: Logga in dig på Stefan Svenssons hemsida www.gantofta.dinstudio.se Där finner du mycket information 
inför rundvandringen. 

Ringen som mirakulöst 
undgick att följa med i 
djupet


