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___________________________________________________________________________________________________________ 
Kalvs kyrka som hade uppförts på 1830-talet, som ersättning för en kyrka byggd på 1600-talet, drabbades i slutet av 
1800-talet av en förödande brand som bara lämnade murarna kvar, och av inventarierna kunde endast ett några delar 
räddas.  
 
Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Carl Crispin, som var son till kyrkoarkitekten Adrian Crispin Peterson från 
Göteborg, och kunde invigas år 1900.  
 
Vid den första renoveringen, som skedde 1922, lades golvet om. När sedan kyrkorummet målades om invändigt några år 
senare i ljusare färger, skedde det inte efter de rekommendationer som man fått av Byggnadsstyrelsen. Schablonmålade 
bårder på väggarna och i triumfbågen målades då över och bänkarna målades i ljus ekimitation.  
 
I början av 1940-talet sattes det mittersta korfönstret igen. 
 
Nästa restaurering skedde drygt tio år senare under ledning av länsarkitekten i Halmstad, Sture Langö. Vid detta tillfälle 
sattes bland annat västportalen igen, och kyrkan fick nya golv samtidigt som korgolvet höjdes i ett steg. Kyrkorummet 
fick då också ett nytt innertak.  
 
Predikstolen ombyggdes och dekorerades med oljemålningar av konstnären Hans Fagerström i Halmstad.  
 
Vid en invändig ombyggnad 2002 togs bland annat de tre bakersta bänkraderna bort samtidigt som fem bänkrader 
längst fram avkortades, tre på den norra sidan och två på den södra. Ett nytt korgolv inlades, samtidigt som 
korupphöjningen minskades. Det mittersta korfönstret som igensattes i början av 1940-talet öppnades åter upp.  
 
Dopfunten av sandsten är daterad till 1200-talet.  
 
Altarkrucifixet till den nya kyrkan beställdes 1899 från München, och i kyrkans finns också några träskulpturer från en 
gammal altaruppsats som dateras till 1600-talet. 
 
På Göteborgs museum förvaras ett rökelsekar samt två kyrkstolar.  
__________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Webb: Kindaholms församling 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 
 
 

Textbearbetning Smedberg Produktion AB - info@smedbergproduktion.se

mailto:info@smedbergproduktion.se

