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Overgangstider Arne Elbæk Hent PDF Forlaget skriver:           En spændende bog om en idealist i en
brydningstid!

Ejendomsmægleren i Brørup ved Vejen hed i mange år Arne Elbæk og var et velkendt ansigt i byen. Han
lagde meget vægt på at være professionel som mægler. Gennem årene solgte han hundredvis og vurderede

tusindvis af landbrugsejendomme i det meste af Jylland.

Arne Elbæk blev ejendomsmægler, fordi gården, som han selv gav navnet Elbæklund, blev for lille til at drive
som landbrug, ligesom tusinder af andre gårde i Danmark fra 1950’erne og frem. Det var en følge af den

øgede mekanisering oprindelig drevet frem af en lille grå Ferguson-traktor. Derfor bogens titel:
Overgangstider – fra bonde til ejendomsmægler.

I bogen fortæller Arne Elbæk veloplagt om sit travle liv og om hans store engagement i forholdene for først
de bosniske og senere andre flygtninge der kom til Danmark. Det blev hans store passion og er det den dag i

dag som 88-årig.
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