
Auktionssalget i Tours 
 

Oversat af Gitte Vejlgaard med fodnote af Jørgen Olsen: 

 

Til alle Emmaus-grupper: Kære venner! 

  

Vi er meget glade for at kunne fortælle, at auktionerne, der blev afholdt i Tours til fordel for 

Emmaus International og Projektet for en Forenet Indbyggerindsats for Adgang til Vand på 

Nokoué-Søen, blev en fuldstændig succes. 

  

144 varepartier fra fyrre Emmaus-samfund og venneorganisationer - fra Frankrig og Europa - blev 

solgt ved hammerslag af auktionarius Bertrand Jabot, for et samlet beløb på 34.195 euro! 200 

mennesker deltog i auktionen, og hertil skal lægges købsordrer samt telefoniske bud. Emmaus 

Angers, Tours, Cernay, Cabriès, Pahou samt Emmaus International bistod auktionen med gratis 

støtte til auktionarius og hans medarbejdere.
1
 Sidstnævnte havde forud for auktionen, og efter at 

have fulgt hele udvælgelses- og vurderingsprocessen for varerne, fremstillet et smukt katalog og 

sikret, at det blev distribueret blandt liebhavere. 

Enkelte partier kom enten ikke med i kataloget, fordi de ankom for sent og ikke var blevet 

fotograferet, men er blevet opmagasineret, eller fandt ikke en køber ved auktionen. Visse varer af 

særlig høj værdi, som der ikke blev budt højt nok på, er sat til side i Emmaus-Samfundet i Tours og 

vil blive solgt i 2014. 

  

Vi er meget imponerede over den entusiasme og det samarbejde, der har fundet sted på disse fælles 

auktioner, der er et samarbejde mellem Emmaus-grupperne og en af vores professionelle venner 

(auktionen var helt omkostningsneutral). Disse auktioner har demonstreret potentialet i at omsætte 

indsamlede objekter til kontanter – og det endda til en pris langt over deres forventede værdi. Den 

opmærksomhed, som vi skal rettes mod en indsats som denne, bør forstærkes som følge af disse 

auktioners succes. Det arbejde, der udføres af samfundenes medlemmer, af de frivillige og af de 

ansvarlige ledere, er helt sikkert blevet styrket. 

 

Men frem for alt – sikken en skøn idé at gøre til virkelighed - at afsætte det smukkeste til de 

fattigste! Så en stor tak til alle, der kastede sig ud i eventyret! 

 

Emmaus-samfundene i Tours og Angers samt Bertrand Jabot har allerede tilkendegivet deres 

velvilje over for at gentage begivenheden i 2014. Vi opfordrer derfor alle Emmaus-grupper til 

allerede nu at begynde at indsamle objekter, der kan sælges på auktionen i 2014. Af praktiske 

årsager vil Salon Emmaüs France af 22. juni sandsynligvis danne rammerne for opsamling og 

vurdering af genstandene, men vi vender snarest muligt tilbage med et forslag til en detaljeret 

projektplan: den første auktionsafholdelse har givet os idéer til forbedringer… 

  

Broderlige hilsner på vegne af Emmaus Internationals forretningsudvalg, men også på vegne af 

borgerforeningen i Nokoué-Søen. 

  

Jean Rousseau, 

formand for Emmaus International.  

                                                 
1
 Det er værd at bemærke, at samarbejdet rækker langt geografisk. Angers og Tours ligger relativt tæt på hinanden langs 

Loire-floden; men Cernay ligger i Alsace, Cabriès nær Marseilles og Pahou i Benin. Emmaus Pahous medvirken 

hænger naturligvis sammen med, at overskuddet gik til Nokoué-projektet.  


