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Kyrkobyggnad
Den eller de, som äro hugade att på entreprenad åtaga sig uppförandet och
inredning af en kyrka af trä för Edefors församlings räkning i enlighet med af
Kongl. Maj:t fastställd ritning, behagade före Augusti månads utgång sig anmäla
och sina anbud skriftnads utgång sig anmäla och sina anbud skriftligen ingifva
till Edefors Kyrkobyggnadsstyrelse, adress Harads.
Närmare bestämmelser om villkoren för ifråga varande byggnad innefattas i
kontrakt, som jemte ritningar och arbetsbeskrifning tillhandahålles af Herr Professoren m. m., E. Jacobsson, Stockholm, Klara Vestra Kyrkogata 11, samt af
Kyrkobyggnadsstyrelsens Ordförande, Herr Öfverstelöjtnanten m.m., C.O.
Bergman, adress Luleå.
Kyrkobyggnaden skall börjas senast den 15 Juni 1886 och vara fullständigt
färdig den 1 September 1888.
Som särskild uppgörelse är träffad om grundmurning samt sockelns huggning
och sträckning och församlingen därjemte tillhandahåller erforderligt byggnadsvirke, såsom: timmer, bjelkar, sparrar, plankor, bräder och ställningsspiror, så
komma nämnda stenarbeten och virkesleveranser att ej uti entreprenaden ingå.
Entreprenören skall ställa antaglig borgen eller annan säkerhet så väl för arbetets
utförande i full öfverensstämmelse med ritning och kontrakt och för arbetets
bestånd under viss tid, som ock för de förskott, som under arbetets fortgång
erhållas. Byggnadsbestyrelsen förbehåller rättighet för kyrkostämman att pröfva
ingifna anbud, om hvilkas antagande eller förkastande spekulanterna underrättas
senast den 15 September detta år.
Harads den 10 maj 1885.
Kyrkobyggnadsbestyrelsen.
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Kyrkoinvigning
Luleå, tisdagen den 10 juli. Edefors nyuppförda kyrka invigdes i förrgår. Kontaktprosten Englund, assisterad av sex andra prester, förrättade invigningsakten,
hvilken genom hans tal blev synnerligen gripande.
Kyrkan var fylld till trängsel, och folk hade infunnit sig ända från Qvickjock.

Ur Dagens Nyheter 17 augusti 1918

Herrar Arkitekter
inbjudas härmed till utarbetande av skisser jämte ungefärlig kostnadsberäkning
för ny kyrka i Edefors församling av Norrbottens län. Kyrkan skall inrymma
sittplatser för 400 personer, vara försedd med brandfritt arkivrum och lämplig
uppvärmningsanordning. Skisserna böra vara 4: för en byggnad dels av enbart
trä, dels av tegel med takkonstruktion och inredning av trä, dels med klocktorn,
dels med fristående stapel. Ortens virkespris och transportkostnader äro höga.
Lertäkt finnes på cirka 6 km, avstånd från kyrkplatsen.
Ersättning intill ett belopp av 500 kr. utbetalas endast för det förslag som
eventuellt antages eller lägges till grund för fullständig ritning.
Förslagskontrakt för ritning och kostnadsförslag önskas.
– Närmare meddelar
Kyrkobyggnadskommittéen, adr. Harads
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Nya poststationer.
Den 1 nästa januari komma poststationer af andra klassen att öppnas vid Vestergarns hamn inom Gotlands län och af första klassen i Säfvar inom Vesterbottens
län och i Harads by inom Norrbottens län.
Samtliga klipp ur Dagens Nyheter har vi fått från Rune Isaksson, Vallentuna.

_________________________________________________
Förklaring till de tre första urklippen:
Invigningen av den första kyrkan, som var en mycket stor träbyggnad, gick av stapeln den 8
juni 1888. Denna ödelades emellertid genom brand redan den 4 maj 1918. Beslut fattades då
att utlysa en arkitekttävling via annons i Dagens Nyheter för att få en ny kyrka till Harads.
Endast 2 tävlande anmälde sig: arkitekt Gunnar Holmdahl från Stockholm och byggmästare
Valdemar Granlund, Luleå. Byggnadskommittén valde Granlunds förslag med det förkastades
av Byggnadsstyrelsen.
Sex år senare togs direktkontakt med Byggnadsstyrelsen och John Åkerlund fick då uppdraget
att rita den nya kyrkan. Byggare: Uno Lindgren, Boden, och den invigdes midsommardagen
1928 av biskop Olof Bergqvist.

