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F Ö R O R D  

Hösten 1938 bildades en förening, som fick namnet "Föreningen Brunskogboken" och vars 

uppgift var att få till stånd en sockenbeskrivning. Just som arbetet kommit igång, utbröt 

kriget, och planerna måste på grund av rådande förhållanden tillsvidare skrinläggas. När 

lugnare tider inträdde, återupptogs arbetet, och vi har nu glädjen att framlägga denna bok 

om Brunskog. Att det inte är någon fullständig sockenbeskrivning, är vi medvetna om. Allt 

eftersom arbetet fortskridit har nämligen nya intressanta frågor och ämnen dykt upp, vilka 

vi gärna skulle sett behandlade, men vi hoppas denna bok kommer att väcka intresse för 

vidare forskningar, så att den i framtiden kan följas av en andra bok om Brunskog.  

Då så många skilda författare medverkat, har upprepningar ej kunnat undvikas, i all 

synnerhet som ämnesområdena ofta beröra varandra. 

Till såväl författarna som till alla dem som ekonomiskt understött arbetet, ber vi att få framföra ett 

varmt tack. 
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