Författarna följer en gårds utveckling från slutet av 1600-talet fram till i
dag. I gårdens och ägarnas skiftande öden speglas jordbrukets modernisering
och samspelet med industrins och tätortens tillväxt. På så vis berikar boken
kunskapen om traktens och landskapets historia.
Gunnar Wetterberg, historiker och bl.a. författare av Skånes Historia
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Denna lokalhistoriska studie startar med den äldsta kända danska jordeboken från 1524 och författarna följer därefter byn genom 1600-talets krig och
den följande försvenskningstiden. Den värdefulla undersökningen följer sedan
gården fram till våra dagar. Boken kombinerar undersökningar av ett stort
otryckt källmaterial med att på ett intressant sätt relatera byns och gårdens
förändringar till större historiska skeenden.
Sten Skansjö, professor emeritus i historia och bl.a. författare till Skånes
historia (1997) och Skånsk skogsbygd under äldre historisk tid (2010)
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Författarna speglar sin egendoms olika öden under nästan fyra sekler av förödelse och välstånd, krig och fred, danskt och svenskt, ägodelningar och -sammanslagningar. Boken grundar sig på studier av omfattande arkivmaterial.
Jag gläds åt ytterligare ett viktigt kulturhistoriskt dokument om vår bygd.
Nils-Arvid Bringéus, professor emeritus i etnologi, bl.a författare av
böcker om Örkelljungabygden under ½ sekel från 1949, samt Hedersordförande i Örkelljunga hembygdsförening
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Den studie som ryms inom denna bok är ett utmärkt exempel på en mikrohistorisk analys på lokal skånsk nivå. Författarna har gått till verket med stor
noggrannhet och förmår därigenom belysa den allmänna historiska utvecklingen under hundratals år med fokus på en specifik gård.
Dick Harryson, professor i historia och populärhistoriker, bl.a. författare till Sveriges historia 600-1350 (2009) och Sveriges historia 1350-1600
(2010)
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