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Adelsslægten Akeleye Elin Akeleye Hent PDF Forlaget skriver: Romanen tager sin begyndelse i året 1383,
hvor den første Akeleye bliver adlet på Valbygaard som ligger på Stevns. Her følger man Knud Lille af
Arnøje, som er væbner hos herremanden, ridder Jakob Olufsen Lunge. Op gennem tiden, i medvind og
modvind, følger man slægten og dens efterkommere, som efterhånden bliver spredt til Norge og Sverige.
Romanen handler om krig, ulykker og kærlighed og portrætterer en familie med stærke traditioner for at

tæmme vilde araberheste til brug i krig og for at fostre selvstændige kvinder, der er i stand til at forsvare sig
selv, og som har et stort hjerte for at hjælpe folk i nød.

Adelsslægten Akeleye er en fiktiv slægtsroman, som er baseret på forfatterens forskning i hendes egen slægt.
Selv om der er tale om fiktion, inddrager forfatteren sin righoldige historiske viden om perioden, som er

kendetegnet af stor politisk uro.           

Uddrag af bogen  
"På Hendes Majestæt Dronning Margretes vegne, bekendtgør jeg hermed, at væbner Knud Lille af Arnøje

bliver slået til ridder. Fra nu af er du ikke længere væbner, men ridder." 
Nu åbnede herremanden en stor læderpose og tog et gyldent bælte og gyldne sporer op. Johanne kunne se, at
det var den læderpose, som rytteren Jens havde haft med fra dronningen. Knud fik spændt bæltet om livet og

de gyldne sporer om sine støvler. 
"Dit våbenskjold er en blå akeleje på hvid og rød bund. Rejs dig!" Knud rejste sig og så sin herre ind i

øjnene, da denne rakte ham hånden og sagde tillykke. 
"Jeg skal også hilse fra dronningen og ønske tillykke," sagde ridder Lunge med et smil. Der rungede høje
hurraråb i den store sal, da han gav ridder Knud Lille Akeleje og hans hustru Johanne et krus øl hver. Der
blev hældt øl op i de resterende krus, så Jep, kammeraterne og stegersdrengen også kunne være med til at

skåle. Derefter kiggede ridder Lunge Knud lige ind i øjnene og råbte højt: "Skååål!"         

Om forfatteren  
Elin Akeleye, født i Helsingør i 1941, er oprindeligt uddannet sygehjælper og plejer. Siden hun stoppede på
arbejdsmarkedet har hun været aktiv i flere foreninger. Hendes store interesse for slægtsforskning har ført til
en slægtsbog om Akeleye-slægten. Efter færdiggørelsen af slægtsbogen besluttede hun at skrive en fiktiv

historie baseret på forskningen.
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