
HENRI LE BOURSICAUD 

- oversat fra spansk af Julie Hedegaard Jensen 

Det er med stor sorg, at Emmaus International må meddele at Fader Henri Le Boursicaud er gået bort. 

Henri Le Bouriscaud var grundlæggeren af Emmaus Liberté i Frankrig, og hjalp senere med at stable 

Emmaus på benene både i Portugal og Brasilien.  

Han var, blandt andre ting, en hårdtarbejdende præst i det portugisisk beboede slumkvarter ved navn 

Champigny (Val-de-Marne), og han startede sin indsats i Emmaus i samfundet i Ormes, Frankrig. Han, og 

nogle flere, ankom i 1972 til 2 bis, Avenue de la Liberté, i Charenton-le- Pont1 med en mission betroet til 

dem af Abbé Pierre: de skulle skabe et samfund, som havde til formål at huse de medmennesker, som kom 

til Abbé Pierre’s og Lucie Coutaz2’ dør og bad om hjælp (de skulle huses indtil man fandt en permanent 

plads til dem, samt en togbillet). Kort derefter startede Henri Le Boursicaud en genbrugsbutik. 

I og med han havde et godt kendskab til portugisisk, blev han af Abbé Pierre og resten af Emmaus 

International sendt til Portugal i 1982. Her skulle han etablere en gruppe, som med tiden kunne skabe 

stabile Emmaus-samfund og arbejdsrelationer, og Emmaus organisationen så sit lys i Lissabon i 1987. Henri 

Le Boursicaud skulle senere hen vise sig også at spille en vigtig rolle i den videre udvikling af Emmaus i 

Brasilien (hvor Emmaus organisationen i forvejen var etableret i Rio de Janeiro af Abbé Pierre og dom 

Hélder Câmara3 i 1960erne). 

Mange år derefter boede han med en familie i hjertet af Cuatro Varas-samfundet i Fortaleza (Brasilien), 

som også skulle blive stedet hvor han gik bort om natten d. 11 maj 2017. Han blev 96 år. De folk fra 

Emmaus International som kendte Henri, beskriver ham som en passioneret mand, en ‘bulldozer’, en mand 

med karakter, en mand som somme tider var på tværs og ikke tog sig til takke med hvad som helst, men 

også en mand som var med til at plante meget håb i folk.   

“Henri er en verdensmand. Nu er hans krop desværre blevet træt, men hans hjerte og sind vil altid leve 

videre…” Rogerio Ribeiro. 

 

                                                           
1 Sydøstlig forstad til Paris. 
2 Mangeårig sekretær for Abbé Pierre – 1899-1982. 
3 1909-1999 – katolsk ærkebiskop, som udrettede mangeartede sociale aktiviteter og fik Folkets Nobelpris 1974. 


