
Berömda frimärkssamlare:

MAURICE BURRU S

av Tage Johansson

Liechtenstein gav den 5 december 1968 ut en serie beti tlad »Pionjärer
inom Filatelien » omfattande t re fr imärken :

20 Rappen Sir Rowland H ill
30 » Philippe de Ferrari

1 Fr. Maurice Burrus.
O m Ferrari har jag redan skrivit i Postryttaren 1967. H an kan räknas

till de verkliga pionjärerna eftersom han började samla redan före 1860.
N är Burrus inträdde pa scenen var bade fr imärk shandeln och saml andet
organiserat. Man kan säga att Burrus, född 34 år efter Ferrari, t illhörde
den andra generationen av fi latelister. Emellert id ä r Burrus ifr åga om
samlingarnas omfattning en värdig efterföljare t ill Ferrari och i fr åga om
kvalitet klart överlägsen. Kvalitetskraven har fr amför allt på grund av
de internationella utställningarna fixerats och skärpts under åren.

H an hade många drag gemensamma med Ferrari, ett rabiat samla r-
int resse ej enbart begränsat t ill fr imärken. H an ägde även en stor porslins-
och miniatyrsamling. H ans bibliotek innehöll sällsynta böcker och hand-
skrifter. H an hade ett djupt int resse för arkeologi och understödde ut-
grävningar av romerska ruiner i t rakten av Avignon. Skillnaden ligger i
att Burrus var en aktiv aff ärsman, hade samlandet som hobby och ej som
livsmål.
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Liksom Fer rari var Burrus en särl ing, mycket rik, och v isade ej gärna
sina samlingar och sk atter. Låt oss se hans livsöde, så långt man kan följa
det med den fört egenhet han insvepte sig i.

Burrus föddes den 8 mars 1882 i Sainte C roix-aux-Mines i Elsass. Alltså
var han född i Tyskland, blot t 100 km från Basel. D ock hade han schwei-
ziskt medbo rgarskap på grund av de säregna förhållanden som all tsedan
romart iden råt t i dessa gränsområden mellan Frankrike och Tyskland .
H ans farfar M artin Burrus hade nämligen vin- och framf ör allt tobaks-
odlingar. H an fann för gott at t å r 1814 fl y t ill Schweiz, nä rmast därför
at t N a pol eon 1810 upp rättat et t tobaksmonopol, v ilket hindrade hans
affärer. Redan året därpå 1815 stört ades N apoleon och i freden i Wien
fick fl yk tingarna fr ån Elsass rät t t ill medborgarskap i kantonen Bern.
D är å terupp tog Mart in sina tobaksaffärer, vilka under hans energiska och
sk ickliga ledning gick en ny blomst ring t ill mötes. Efter fr ansk-tyska
kriget äterv ände Mart ins t re söner t ill sin hemb ygd i Elsass och forts at te
den vinstgivande tobaksfabrikat ionen.

Efter merkantila studier int rädde den unge Maurice i familjeföretaget ,
men påmindes snart om sin samhörighet med Schweiz i och med inkallelse
i militärtjänst , där han nådde korp ralsgraden. Så snart han å terkom,
ägnade han hela sin energi åt fi rman, som han förde t ill en oanad fr am-
gang.

D et först a världsk riget b röt ut och Elsass återeröv rades av Frankrike.
M aurice råkade därigenom i fr ansk fångenskap t ill 1918. Genom freden
i Versailles överlämnades Elsass t ill F rankrike och 36 å r gammal bytt e
Maurice nationa litet för t redje gängen .

Kort efter k riget övert og fr anska tobaksmonopolet Burrus' fabriker.
Emellert id hade Burrus under sit t växlingsrika liv förutset t dett a och
i t id p lacerat sin växande förmögenhet i flera länder och i fl era branscher.
H ans verksamhet omfattade ej endast tobaksindust ri utan också gruvor,
chok lad fab riker och tomter.

I Sainte C roix-aux-Mines, där Bur rus hade et t lantslot t i fr ansk st il,
byggde han upp sina samlingar. R edan som pojke omkring 1890 tog han
tillvara märken ur faderns korrespondens. Mest rörde det sig om Elsass-
Loth ringen och »Sit tande H elveti a», som blev stommen i hans f rimärks-
samling. De störst a sällsyntheterna härrö rde frän ti den efter första världs-
k riget, då han i konkurrens med engelske kungen och den amerikanske
textilmagnaten H ind förvärvade värl dens topp rariteter på auktioner efter
Ferrari.

D et polit iska läget mellan Frank rike och Tyskland t illspetsades 1939
ännu en gang och H itlers armeer in f6ll i El sass. H ans slott utp lundrades,
men sina frimärken hade Burrus redan sat t i säkerhet i Schweiz och U SA.
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Vad naziste rna lastade i bilar, medan Burr us sag pa, var lädor fyllda
med hundratals album, dock endast innehållande fa lsifikat och sämre
dubblett er. D etta var ordnat i förväg. Besvikelsen, när lasten anlände t ill
Berl in, torde man lät t kunna föreställa sig.

N är Burrus samlingar befann sig på höjden, omfattade de ca 500
album, välordnade och katalogiserade.

Liksom flera rika män ägde Burrus många egendomar och tyck te om
att byta vistelseort , när sä föll honom in. D e antika möb ler tyskarna kon-
f iskerade lyckades han ef ter k riget med hjälp av sina resurser å terköpa
över hela Frankrike och kunde snart återställa sina slot t och herresäten
i det sk ick de befann sig före andra världsk riget .
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Personligen var han l iksom Ferrari yt terst blygsam och t illbakadragen,
föga fr amt rädande i k lädseln. Ställde gärna ut anonymt. P å London
International Stamp Exhibi tion 1950, där Sverige rep resenterades av sin
dåvarande fr ämste f ilatelist, Benzinger, utställde Burrus under p seudo-
nymen »Sextus Africanus» bl. a . Sachsen N r 1 i ett ark om 20 st . jämte
det berömda Maurit iusbrevet . Så berät tas det at t han vid nationella
ut ställningen 1955 i Lausanne kom utan åthävor med sina albumblad
hoprullade i en vanlig torgkorg sådan som kvinnorna i E lsass brukade
vid sina matvaruinköp . Stegade in i utställningslokalen och satt e upp sina
objek t i de ramar som t illdelats honom i avdelningen H ors Concours
under motto »African us». D etta gjort , tågade han ut och satt e sig upp
i sin Bentley bredv id sin i vit t uniformerade chaufför.

På äldre dagar angreps han av reumatism och kunde ej ens hålla
i en p incett och p locka med sina fr imärken. D ärt ill kom att han råkade
i tvist med myndigheterna i Elsass, varför han flytt ade över t ill Lausanne.
H an blev missmodig och beslöt sälja sina samlingar. H an t rädde i för-
bindelse med den sedermera så beryk tade firman Shanahan, sålde en del,
kände sig besv iken och dog st rax därefter den 8 december 1959.

H ans arvingar var några brorsöner, som så småningom sålde hans sam-
lingar på världsberömda auk tioner under åren 1962- 67, huvudsakligen
hos Robson Lowe och U rs P eter Kaufmann. D et sägs att värdet av sam-
lingarna uppgick t ill ca 100 milj . k ronor.
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