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Gunnar Theander, (1894–1975), föddes i 
Nybro som nummer tre av nio syskon. 
Fadern var skomakaremästare och sko-
handlare Gottfrid Theander och modern var 
Klara Theander. 

Efter avslutad skolgång fick han en lärlings-
plats vid Janssons litografiska tryckeri i 
Kalmar. Samtidigt studerade han vid 
Kalmars tekniska yrkesskola. 

Gunnar Theander kom till Stockholm 1913. 
Han började vid Tekniska skolan, 
nuvarande Konstfack. 

Theander fick snart en elevplats vid Carl 
Wilhelmssons målarskola 1915–1917. Där 
träffade han den danska konstnärinnan 
Rigmor Grundtvig. År 1917 följde han henne 
till Köpenhamn och de fortsatte båda att 
studera vid Ernst Goldsmiths målarskola. 

År 1918 gifte sig Gunnar Theander med 
Rigmor Grundtvig. Under ett tiotal år fr.o.m. 
1920 var konstnärsparet bosatt utomlands, i 
Italien, Nordafrika och Frankrike. 

År 1926 ställde Gunnar Theander ut på 
Gummessons i Stockholm och på Kalmar
mässan. 1927 ställda han ut på Paris-
salongen. Efter dessa konstnärligt rika 
vandringsår flyttade familjen tillbaka till 
Köpenhamn. 

Gunnar Theander fick 1930 uppdraget att 
göra tre glasfönster till sin hembygds kyrka 
Madesjö. Han började då som elev hos den 
kände glasmålaren Anders Nilsson i Lund. 
Följande kyrkor har fått sina glasfönster 
målade av Theander: Madesjö 1935, Höör 
1936, Gustav Adolf i Helsingborg, Hörby 
1951, Glostorp 1955. 

Gunnar Theander blev också en efterfrågad 
sakral målare. I våra trakter har han målat 
altartavlorna i Nybro kyrka 1932, Emma-
boda kyrka 1934 och Nybro Missionskyrka 
1948. 

Frescomålningen i stadshussalen är en 
imponerande målning som mäter 66 

kvadratmeter. Den invigdes 11 april 1969 
efter tolv års arbete med målningen och 
efter ännu flera års arbete med skisser och 
komposition. 

Att måla fresco, på färsk mur, är en teknik 
som var känd redan under antiken. Väggen 
av tegel har försetts med två kalkputslager, 
armerade med kopparspik och koppartråd. 
Konstnären slevade själv på det yttersta 
lagret och målade sedan kalkbruket med 
vattenlöst, kalkäkta färg innan det hann 
torka. 

Målningen skildrar Nybros historia från 
hantverks ort till industristad. Många 
figurer är målade efter levande modeller 
från Nybro. Resultatet har blivit ett för efter-
världen bestående minne över konstnären 
och hans hembygd. 

Vad visar målningen? 
Historien börjar i mitten av målningen med 
att det på 1770-talet byggs en ny bro över 
Visebäcken. Den nya bron ger namnet åt 
platsen Nybro. 

1   Några garveriarbetare håller på att
bereda hudar. Garvare Nyberg anlade 1824 
ett garveri vid Nybron, senare även kallad 
Lortbron. I bakgrunden syns garveriet och 
en kvarn som låg vid bäcken. Bakom 
garveriet syns kullen Mosebacke. 

2   Nybros grundare: (från vänster) Johan 
Kähr d.ä. var svarvare. Han startade en 
verkstad där man tillverkade spinnrockar. 
Det var grunden till Nybros största företag 
AB Gustaf Kähr. 

PA Jonsson var byggnadssnickare och 
byggde bl.a. en stor fastighet vid Dunder-
bergsgatan. I den startade han en järn-
handel 1884. Huset brann ner 1913. 

AG Ljungdahl var utbildad bokbindare och 
startade en bok- och pappershandel i Ny-
bro 1852. Detta blev grunden till företaget 
AB Sture Ljungdahl. AG Ljungdahl hade 
flera kommunala uppdrag, han var t.ex. ord-
nings- och uppsyningsman. 

CJ Elgqvist köpte 1866 en bleckslageri- 
fastighet i Nybro. Förutom bleckslageri 
drev han även glasmästeri. Verksamheten 
flyttades till en tomt vid Storgatan 1896. 
Elgqvist var ordförande i kommunal-
nämnden och också under en tid polis-
uppsyningsman. 

MA Bolander var gift med garvare Nybergs 
yngsta dotter. Han övertog garveriet 1854. 
Bolander var en mångsidig affärsman, som 
drev flera olika företag. Han var också en 
ivrig förespråkare för järnvägen och för 
bildandet av Madesjö sparbank. 
MA Bolander har givit namn åt Bolanders 
bäck och Bolanders bro. 

Anders Olsson var smed. Tillsammans 
med Bolander ägde han Göljemålagården. 
Smedjan låg vid järnvägskorsningen i 
kvarteret Jupiter. Anders Olsson var också 
direktör för spritbolaget. 

3   Konstnärens morfar bonden August
Olsson med hustru Mathilda Olsson. 

4   Huset är Nybro hotell som brann 1915. I 
källaren var spritbolaget inrymt. Polis-
konstapeln JA Ljungqvist, längst t.v., 
håller ett vakande öga på spritförrådet 
under branden.  Modell för kvinnan som 
drar den glade mannen i armen var Rigmor 
Grundtvig,  konstnärens hustru. 

5   Konstnären själv i rollen som snickare. 
Träindustrin har varit ett viktigt led i Nybros 
utveckling. Till höger därom skildras 
yterligare typiska industrier: grafisk industri, 
glasbruk och bleckslageri. 

6   Nybro brunn och badanstalt var en epok 
i Nybros historia mellan åren 1883—1949. 
Framför varmbadhuset syns den vitt om-
talade fontänen med en boll vilande på 
vattenstrålen. Vattenkiosken ligger i 
höggerkanten. Rigmor Grundtvig återfinns 
här i rollen som badgäst. 

7   Cederbergska fastigheten ligger fort-
farande vid Fabriksgatan/Torget. Den upp-
fördes strax före förra sekelskiftet. Tornet 
på taket är numera borta. 

8   Järnvägen invigdes 1874. I början av 
1900-talet låg oxmarknaden nära järnvägen 
på området där kyrkan och prästgården 
ligger idag. Att föda upp oxar var en 
gammal inkomstkälla för traktens bönder.

9   Frisen längst ner föreställer byggnader 
som var eller är karaktäristiska för Nybro. 
Längst t.v. syns Tändsticksfabriken som låg 
i kv. Fabriken. Bakom ligger Mosebacke. 
Mitt på frisen syns Elgqvists bleckvaru-
fabrik som låg i kv. Merkurius.


