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1938 bildades en kapellstiftelse i Bodafors för att projektera uppförandet av ett kapell med kyrksal och 
församlingslokaler. Som arkitekter anlitades Ewald och Tage Kjellberg vid AB Borohus samt J. Widell vid HSB:s 
arkitektkontor i Stockholm.  
Huvudsponsor var samhällets kända industri AB Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. Möbelfabrikens arkitekt Bertil 
Fridhagen svarade för ritningar till inredningen. 
 
När kapellet invigdes 1940 överlämnades det till Norra Sandsjö församling och upphöjdes därmed till kyrka.  
 
Kanske var det främst genom den konst och arkitekturintresserade pastorn Sigfrid von Scheele som Bodafors moderna 
kyrkan kom till. Det var denne som redan 1954 kontaktade den brittiskfödd Stockholmsarkitekten Ralph Erskine. 
Anlednings var att man då behövde ett större församlingsrum.  
Erskine saknade erfarenhet som kyrkoarkitekt men antog ändå utmaningen, och i september 1956 kunde han presentera 
ett ritningsförslag.  
Men därefter gick luften ur projektet och det dröjde en hel del år innan man kom igång med bygget. 
År 1970 byggdes kyrkan om i en modernistisk stil under ledning av Ralph Erskine, som var en av förgrundsgestalterna 
inom svensk arkitektur under en stor del av förra seklet och vars verk är internationellt uppmärksammade.  
Kyrkan från 1940 byggdes då in i en ny kyrkobyggnad, som invigdes 1972.
 
1994 utfördes vissa förändringar i pastorsexpeditionen efter ritningar av arkitekt Lars Danielsson, och godkända av 
Erskine. 2003 stod samme arkitekt för nya ombyggnader inne i expeditionsdelen. 
 
Korväggen i öster domineras av en heltäckande målning kallad ”Vandring mot den heliga staden”, utförd 1944 av Olle 
Hjortzberg, som skildrar Korsfästelsen mot en småländsk fond. Till vänster syns en av kyrkans stora donatorer, AB 
Svenska Möbelfabriken i Bodafors, och till höger Norra Sandsjös medeltida sockenkyrka. Bland pilgrimerna nedanför 
Golgata syns personer ur samtiden, varav några är utförda efter lokala modeller. Mannen med blåstället längst till 
vänster heter Henry Englund, som när målningen gjordes jobbade med kyrktornet. Den unga flickan strax framför heter 
Sylvia Felixsson och var en av 1944 års konfirmander.   
Den lärde herren är målarmästare Karl-Gustaf Gran, då nära 90 år gammal, och framför honbom står en gumma från 
Roslagen.  

Krucifixet i platina på altaret är ett verk av Eugen Erhardt, som var assistent till Olle Hjortzberg när denne arbetade med 
fondmålningen i korväggen. 

På predikstolen står den första altarprydnaden, ett kors snidat av Arvid Bergström. 
 
Dopfunten av ädelträ är ritad av arkitekt Bertil Fridhagen vid AB Svenska Möbelfabriker i Bodafors och tillverkad på 
fabriken. Dopfunten som skänktes till kyrkan av dr. G Werdenfels med maka har en gravyr utförts av Kurt Herbst. 
 
Svenska Möbelfabriker AB i Bodafors har även tillverkat det mesta av den övriga inredningen.  
 
Nummertavlan är ritad och snidad av den lokala verkmästaren Harald Lövén. 
 
Orgeln är byggd 1958 av Åkerman & Lund, Stockholm, och omfattar 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal. 
 
På nordväggen hänger sedan 2004 sju reliefer av Eva Spångberg. Vi ser här bland annat Moses med stentavlorna, Jesu 
födelse och Jesus återkomst. Enligt uppgift ska dessa tavlor vara uppsatta utan tillstånd.Ett av Eva Spångberg verk - men 
i större format - finns i församlingssalen. Motivet som kom till kyrkan samtidigt som de övriga av hennes bilder är den 
”Heliga familjen” det är Maria och Josef samt Jesusbarnet i stallet tillsammans med en åsna.  
 
I den översta av tornets fyra våningar hänger två klockor, båda gjutna 1940 hos M & E Ohlsson i Ystad. 
 
Bodafors kyrka är sedan 2002 skyddat genom Kulturminneslagen. 
___________________________________________________________________________________________________________ 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