Ur Tidningen Wenersborg stad och län 1892-11-28
Isbrytare, I Lilla Edets tidning läses: För att hålla Göta ålf segelbar äfven sedan den isbelagts
har ägaren till Lilla Edets pappersbruk, ingeniör C. Emil Haeger, i Göteborg låtit bygga en
stark och prydlig järnångare, som häromdagen uppkom hit för att förses med ångmaskin.
Ångaren, som erhållit det passande namnet "Bore", blifver färdig att denna vinter träda i
tjänst. Pappersbrukets flotta består nu af icke mindre än fem ångare och flere pråmar.

Ur Tidningen Wenersborg stad och län 1891-02-24
Olyckshändelse. Natten till förra lördagen råkade en yngling, sextonårige Karl Andersson från
Tösslanda, att, då han å Lilla Edets pappersbruk var behjälplig med att inleda papperet mellan
torkvalsarne, få högra armen in mellan dessa. Den ena valsen omgafs af en kring densamma
löpande filt. Fastän ny, brast denna. Härigenom och genom att en person intill dess värket blef
stoppadt höll ynglingen i benen-, räddades han från att krossas. Kläderna sletos af kroppen
och genom den intensiva hettan i valsarne, blef han mycket illa bränd å arm och skuldra.
Härtill kommo betydliga blödningar under huden såväl å bröstkorgen som å armen. I flera
timmar sväfvade därför, oaktadt läkarehjälp genast erhölls, hans lif i största fara. Märkvärdigt
nog blef ej armen krossad eller ben däri brutet, skrifver Lilla Edets Tidning.

Ur Tidningen Wenersborg stad och län 1892-09-30
Branden å Lilla Edet. Såsom vi i föregående nummer i kort- het meddelade, utbröt vid half
12-tiden i förgår eld å pappersfabriken vid Lilla Edet. Göt. H. T. meddelar härom följande:
Man varsnade elden först därigenom, att en mäktig låga bröt sig ut genom taket på den s.k.
Gamla fabriken. Oaktadt energiska försök att släcka, var snart det stora etablissementet ett
enda lågande eldhaf. För att i någon mån skydda byn för den hotande faran, begärdes pr
telegraf hjälp från Göteborgs brandkår, och enna hjälp, bestående af en spruta med nödigt
manskap, ankom vid 6 tiden på e. m. Emellertid hade med den å Lilla Edet befintliga
släckningsattiraljen — egendomligt nog ganska bristfällig, trots de elds- olyckor, platsen
nyligen undergått —gjorts stora ansträngningar att hindra eldens vidare spridning. Så var det
nya hotellet starkt hotadt, men blef förskonadt för det härjande elementet. En lycka i olyckan
var, att de stora förråd af pappersmasseved, som lågo hopade vid älfven, dels lågo på
någorlunda afstånd från eldshärden, dels med den rådande sydliga vinden ej voro så
synnerligen starkt hotade. Emellertid måste de vid lastageplatsen liggande ångarne "Motala"
och "Urban Hjärne" af annan ångare bogseras öfver till motsatta sidan af älfven. För att så
mycket som möjligt rädda befintligt lager, kastades en hel del pappersbalar i vattnet, hvarifrån
de sedan af mindre eller större båtar bärgades. Att rädda någon del af fabriken var, som sagdt,
omöjligt; släckningsarbetet, hvarvid den från Göteborg anlända sprutan gjorde mycken nytta,
fortfor dock till vid pass half ett på natten, och ännu på morgonen slogo små eldslågor upp ur
de kolnade pappershögarne. Det nu uppbrunna utgöres af gamla och nya pappersfabrikerna,
ett masssliperi af sten, af hvilka sist nämda bygnader murarna kvarstå, samt ett kokhus,
ångpannehuset, 2 magasin, 1 skjul, lastmagasinet och ett hus för dynamomaskinen. Samtliga
bygnader voro försäkrade i "Svea» för 662,000 i "Skåne* för 70,000, i "Phoenix" för 130,000
samt i "Skandia" för 125,000 kr. Hårdast drabbas af olyckan den till ett antal af omkring 350
personer uppgående arbetsstyrkan. Det är dock att hoppas, att fabrikens återuppbyggande

genast sättes i gång, hvarvid naturligtvis så många som möjligt erhålla arbete. Innan åtgärder
vidtagas för rödjande af platsen, komma oförtöfvadt assuradörernas inspektörer att på ort och
ställe göra sig förvissade om eldens utsträckning i och för reglerandet af ersättningen.
Följande dag tedde sig platsen, där lågorna härjat, som ett stort, svart fält, å hvilket här och
hvar stucko upp murar och höga skorstenar, maskindelar och annat, som motstått det
förtärande ele- mentet. Under eldsvådan var hettan vid de öfver älfven midt emot liggande
slussarne otro- ligt stark, och flere vid den tiden passerande ångare hade rätt svårt att komma
igenom den öfre slussen, dels till följd af värmen och dels på grund af de från eldhafvet
uppflygande gnistorna. Om föregående eldsvådor å pappersbruket meddelar Handelstidn.
följande: Å Lilla Edets pappersbruk inträffade en större brand den 11 april 1884, då hela
pappersbruksbygnaden förstördes. Elden uppstod då genom antändning af spåntaket, troligen i
följd af någon från fabrikens skorstenar nedfallande sotflinga. Fabriken hade just afslutat
arbetet å skärtorsdagen, och å långfredagen uppkom elden. Förut hade fabriken varit i gång
oafbrutet under nära ett år. Den 9 oktober 1888 inträffade en andra eldsvåda, som förstörde
den intill pappers- bruket belägna stora vattensågen. Elden uppstod då genom en kullslagen
fotogen- lampa. Ägaren, hr C. E. Haeger, var frånvarande på resa, då denna tredje eldsvåda
drabbade bruket förluster och laborerade med klena affärer. Firman har försatts i konkurs.

Ur Tidningen Wenersborg stad och län 1896-04-20
Från Ulla Edet meddelas: Ströms trämassefabrik ter sig numera synnerligen elegant och
treflig till yttre som inre. Den kan väntas komma i gång inom närmaste framtiden.
Anläggningarne hafva blif- vit ganska dyrbara i följe ogynsamma grundförhållanden. Man
hade svårt hålla vattnet ifrån sig. Specialité för fabrikens verksamhet lär varda
kartongtillverkning af egen slipad trämassa. Bruket förfogar bl. a. öfver en mycket stor
pappersmaskin, där papperet tillverkas samtidigt med att det skåres i format och kan sorteras.
Vid Lilla Edets pappersbruk pågå grund- arbeten och sprängning i bottnen af Göta elf. Här
skola fästas pelare och hvalf för bygnader, afsedda att inrymma ett par nya pappersmaskiner.
Bruket har förut sex pappersmaskiner i gång natt och dag samt år i sin bransch det mest
exporterande i Sverige.

Ur Kalmar 1910-02-23
Ett vådaskott. Från Göteborg telegraferas den 20 febr : En sorglig Olycka timade i natt i Lilla
Edet, det öfverkonstapeln för pappersbruket Lilla Edets poliskär Julius Karlsson på sitt ruin af
våda ihjälsköt konto risten vid samma pappersbruk Ragnar Hedelius. omkring 26 år gammal
Det är ännu ej fullt utredt hur det till- gått vid händelsen. Karlsson är tills vidare anhållen.

