
Tullfb'rvaltare G.E. Andersson

•s
en av Knutsgillets stiftare nar det ateruppvacktes av August Munck i

af Rosenschold ar 1944- G.E. Andersson hade da varit med i Knutsgillet ',
\ over 40 ar. Han lag namligen i Lund under sina forsta ar efter stu-

dentexamen och laste juridik. Darunder blev ban intagen i det arevordi-

ga S:t Knuts Gille i Lund ar 1902. Han tog efter ett par ar juridico -

philexamen (den s.k» prillan) vid universitetet. Samtidigt skrev ban

emellertid in sig i tullverket. Och dar kom ban att stanna. Han borjade

bar i Landskrona som e.o. kammarskrivare och avancerade sedan raskt.

De olika posterna representerades av artalen;ordinarie kammarskrivare

1907,krontrollor 1920, forste kontrollor 1932 och tullforvaltare 1934

intill pensioneringen 1942. Det ar en lung och hedrande tjanstemannabana

dessa artal raarkera och Landskronas affarsman, sjofarare och annat resande

folk erinra sig med aktning och uppskattning den korrekte kontrollorens

och tullforvaltarens upptradande och tjansteutovning. Hade ban varit i

enskild tjanst skulle ban forvisso ha tilivit tilldelad medaljen for med-
( h^^-^t'

borgerlig fortjanst i /attonde storleken. Men staten ar snal pa sadana

nadevedermalenl IPullforvaltare Anderssons hag lag inte at framtradandet

utat. Han var nagra kortare perioder med i stadsfullraaktige men ledsnade

snart darpa. Sin avkoppling fran den yttre varldens stridiga omsorger

och bekymmer sokte ban i Frimurareorden ocb det var honom nog.

Liksom sa m&nga aridraav de gamla Landskronaherrarnas

soner och dottrar ha ocksa G.E. Anderssons attlingar sokt sig ut fran

heimnets dorr och ute i varlden hedrat sina fb'raldrars manin^ar och for-

hoppningar. Sonen Hans ar borgmastare i Krietianstad, en dotter ar gift

med en lakare i Goteborg och en son ar landsfogde i Vasterbotten..

De bevara alia sin gamle faders minne i gladje ocb tack-

samhct, ocb den trogne Knutsbroderns minne lever ocksa. ljust och aktat

i den krets som bar idag ar forsamlad.


