
Lönneberga sockens utveckling under 100 år 

Sammandrag 

Man kan konstatera att människors leverne var ganska hårt under periodens början och flera 
decennier framåt. Men man ser att samhället utvecklades ganska fort och det blev fler 
arbetstillfällen vid pappersbruket och det startades en del nya företag. Lantbruket utvecklades 
och man bröt sten och nyodlade. Servicen ökade och det öppnades affärer både i Silverdalen 
och Lönneberga.  
Skolorna byggdes ut, likaså vården om de äldre i samhället var på stark frammarsch. 
Nykterhetsrörelsen gjorde stora insatser i utvecklingen. Folk bosatte sig där det fanns gott om 
arbete. I dag är bostadsorten viktigare och man pendlar gärna ett par mil till sitt arbete.  
Kommunen utvecklades fram till mitten av femtiotalet. Då började en centralisering av 
skolorna. Jordbruk började läggas ned och läggas samman. Skogen började återta uppodlad 
mark och en del byar avfolkades.  
När teven gjorde sitt intåg förändrades folks umgängesformer radikalt och det var inget att 
göra åt. Man kan ju konstatera att när Ingemar Stenmark hade sin storhetstid i slalombackarna 
stod Sverige nästan stilla.  

Man kan konstatera att det är två företag som har och har haft stor betydelse för bygden, 
nämligen MoDo:s pappersbruk i Silverdalen och Lönneberga Sparbank.  

 

 

Pappersbruket har funnit under dessa hundra år och har idag ca 400 anställda. 

Lönneberga Sparbank har varit och är en stor tillgång för enskilda människor och  
näringsidkare. Banken har idag sju anställda och är fortfarande en fristående bank, inlåningen 
är ca 90 miljoner kronor. 
 
Det har varit intressant att studera samhällets utveckling under 100 år, dess uppbyggnad och 
sedan nedrustning av servicen. Tiden står inte stilla, vad som händer i samhället i framtiden är 
svårt att sia om men en fortsatt centralisering är nog vad vi kan förvänta oss.  
Vad som är roligast att konstatera är att vår förening har kunnat leva vidare och att den i dag 
är en mycket aktiv med studieverksamhet och en omfattande mötesverksamhet.  
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