
Nybro kyrka 
1_06_088  
56.7438, 15.9170  
__________________________________________________________________________________________________________
Nybro kyrka som invigdes 1934 ritades av stadsarkitekten i Kalmar Josef Fredrik Olson.  
 
Planer på att bygga en kyrka i Nybro startades redan 1910 då det gamla Kalmarstiftet fortfarande existerade, och när 
biskopen där Henry William Tottie visiterade Madesjö Socken som Nybro då tillhörde, påtalade han att även tätorten 
borde få ett kyrkorum ”så fort sig göras låter”.  
Men det dröjde. Först 1922 antogs ritningarna och bygget kom så småningom igång. 1929 stod första delen, 
församlingshemmet klar och kunde användas som festlokal när man vid nyåret 1931-32 firade att Nybro fått 
stadsrättigheter.  
När sedan ett torn byggdes till på församlingshemmet, förvandlades byggnaden till kyrka, som kunde invigas den första 
advent 1934 av biskop Sam Staedner. 
 
Nybro kyrka är byggd i övergångstiden mellan nyklassicism, jugend och funkis och har fått lite drag av alla stilar. 
Kyrkorummet är klassiskt i sin form, jugend i detaljer och funkis i de raka, enkla ytorna. Bara några år senare slog 
funkisstilen igenom helt, som till exempel i Emmaboda kyrka som byggdes 1936. 
 
Kyrkan har renoverats några gånger, i slutet av 1950-talet och i mitten av 1980-talet, då bland annat den gamla 
församlingssalen blev kapell och fick namnet Mariakapellet. 
 
Den vackra träreliefen i portalen ovanför huvudingången till Nybro kyrka är skapad 1931 av Anders Wilsten.   
 
Altartavlan har som motiv den predikande Jesus och är målad av Nybrokonstnären Gunnar Theander. Han gjorde en 
liknande tavla även till Emmaboda kyrka, men den är något mindre i storlek. Theander har även bland annat skapat 
fönstermålningar i Madesjö kyrka, men också skapat profan konst. På Stora Hotellet i Nybro finns en av norra Europas 
största freskomålningar med motiv från Nybros framväxt från 1830-talet till våra dagar.  
 
I korvalvet hänger ett triumfkrucifix tillverkat av Eva Spångberg i Gamla Hjämseryd utanför Sävsjö. Det är en replik av 
det medeltida krucifix som finns i Pelarne kyrka utanför Vimmerby. 
Eva Spångberg, som röstats fram som den viktigaste kvinnan inom Svenska kyrkan under 1900-talet har även skapat 
duvan som hänger under predikstolens tak.  
 
Den stora kormattan är komponerad av konstnärinnan Anna-Lisa Odelqvist på Liberaria i Stockholm och skänkt till 
kyrkan 1961.  
 
Över altaret i Mariakapellet hänger en så kallad triptyk, alltså en tredelad tavla, målad 1987 av Lars Gerdmar. Mittbilder 
utgörs av en bild på Kristus som allhärskaren sittande på sin tron. På den vänstra dörren står jungfru Maria, och till 
höger Johannes Döparen.  
 
På en pelare finns en liten Mariaskulptur av konstnärinnan Gunnel Magnusson. Skulpturen som kan vara värd att titta 
lite närmare på, är klädd i en hembygdsdräkt hörande till Södra Möre, och ingick ursprungligen i en julkrubba. Denna 
sattes upp 1995 i Nybro och kom med i Guiness rekordbok som då ”Världens största julkrubba”. Gunnel Magnuson 
kompletterade senare Mariaskulpturen med Jesusbarnet.    
 
Nybro kyrka har hela tre orglar. Orgeln i Mariakapellet är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik AB.  
Läktarorgeln är liksom kororgeln tillverkad av Grönlunds Orgelbyggeri AB I Gammelstad i Norrbotten.  
Men det fanns en reservation när läktarorgeln byggde. Riksantikvarieämbetet bestämde att västfönstret skulle synas 
genom fasaden.  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