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Olyckshändelse i huset invid 

Kroksbryggan.

Den kända danska skåde-

spelerskan och teaterledaren 

Betty Nansen snubblade i 

trappan i huset invid Kroks-

bryggan och blir hjälpt av 

badhusläkaren G. V. Heyman.

Hon hyrde villan av G. Dubois 

på Dalarö.

Tid

9 aug 1911

Dr. Gustaf Viktor Heyman.

Provinsialläkare & badhusläkare 

på Dalarö.

Betty Nansen. 

Från 1905 gästspelade hon i 

Sverige, Norge och Finland och 

uppträdde även i Ryssland samt 

1914–16 i USA. I Stockholm 

spelade hon 1905 och 1911.

Den villa som Dubois hyrde ut.

Nuvarande adress är Baldersvägen 28B, 

Dalarö 6:6, byggd 1865.

Anm. Han är i artikeln benämnd som 

grosshandlare men var bryggare.

Huset är i dag ombyggt.



Han var en mogen och skötsam elev med goda betyg i både moderna språk, latin, 

naturalhistoria, kristendom, filosofi, historia, geografi, matematik och fysik. Han visade mycket 

gott uppförande och godkänd flit och förtjänade vitsordet ”med beröm godkänd” som 

slutbetyg i studentexamen vid Upsala högre allmänna läroverk den 23 maj 1883.

I Gustafs betyg från studenttiden vid Uppsala universitet kan man följa hans medicinska studier 

från medicine kandidat till medicine licentiat 1891. På baksidan av det gulnade 

licentiatexamensbetyget står, med sirlig handstil, även läkarlegitimationen inskriven.

Gustaf valde att bli provinsialläkare och under ett tjugotal år tjänstgjorde han bland annat på 

Dalarö i Stockholms skärgård. Han bildade också familj och fick en son, Gunnar. Tragiskt nog 

gick hustrun bort tidigt och Gunnar lämnades att uppfostras av släktingar.

Några år in på 1900-talet for Gustaf under sin semester till Frankrike för att besöka sin syster 

Berta, som var anställd vid sjukgymnastinstitutet i Montpellier. Svenska sjukgymnaster ansågs 

välutbildade och självständiga och var vid denna tid mycket uppskattade ute i Europa. Några 

kurskamrater från sjukgymnastutbildningen i Stockholm hade alltså rest ner till Frankrike och 

arbetade tillsammans i Montpellier.

En av de unga sjukgymnasterna hette Tyra Sandberg och under denna sommarsemester i 

Montpellier blev Gustaf och Tyra ett par och gifte sig efter två år hemma i Sverige. Så föddes 

deras första barn 1909, en dotter Märta.

Livet som skärgårdsdoktor var slitsamt och i sin dagbok ”Vade-me-cum” skrev Gustaf att han 

började tröttna på alla sjukresorna med båt ute i skärgården om vintern. Det var besvärligt när 

isen varken bar eller brast, vinden var hård och kylan trängde in under rocken.

Gustaf var nära 50 år gammal när han bestämde sig för att flytta till Skåne. Och han valde 
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Dalarö Hafsbad. Välk. Kur- och rekreationsort. Naturskönt 

läge; hälsosamt klimat. Gyttje, tallbarrs- kolsyrebad etc. sjukg. 

Läkare: G. Heyman. Upplysn. om rum Riks. 11. kl 11-3 e.m.

Provinsialläkare & badläkare, Rikstel. 5.

Sjukbesök alla vard. 10-12 f.m.

Annons för varmbadhuset i Fiskarhamnen i början av 1900-talet.
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Betty Nansen debuterade 1893 på Casinoteatret,

var 1896–99 och 1907–10 anställd vid

Det Kongelige Teater och 1899–1903 vid

Dagmarteatern. Hon ledde som meddirektris

1903–05 Folketeatret och 1912–13 egen turné.

Från 1905 gästspelade hon i Sverige, Norge och

Finland och uppträdde även i Ryssland samt

1914–16 i USA. I Stockholm spelade hon 1905 och

1911. Nansens verklighetsnära skådespeleri bars av

scennärvaro och ett levande temperament, som

särskilt kom fram i hennes gestaltningar av samtida

kvinnor. Bland hennes roller märks Rebecca West i

Rosmersholm, titelrollen i Maria Stuart av

Bjørnstjerne Bjørnson och i Agnete av Amalie

Skram, Klara Sang i Över förmåga, Tora Parsberg i

Paul Lange och Tora Parsberg, Laura i Fadren,

Magda i Hemmet och Christine Mannon i Klaga
månde Elektra.

Hon filmdebuterade i Danmark 1909 och i

Hollywood 1914. Hon var ledare för Betty Nansen-
teatret på Frederiksberg 1917–1943. Hon var gift

första gången 1896–1911 med den danske

författaren Peter Nansen och från 1927 med

skådespelaren Henrik Bentzon.

Betty Nansen Teatret är en teater belägen på

Frederiksberg Allé i Frederiksberg, Köpenhamn,

Danmark. Teatern har fått sitt namn efter aktrisen

Betty Nansen.



Så här skrev Conny Burman i sin bok Från Skvallerbänken 1907.

”Den Duboiska villan, som än i dag har samma ägare, ligger i en vacker parkdunge af granar
och löfträd invid sjön, till vänster om den s. k. Kroksbryggan från sjön betraktat.”

Bilden nedanför visar huset till höger om Kroksbryggan som då ägdes av friherre Skogman. Idag 

bär huset namnet Villa Magnolia, Baldersvägen 32, Dalarö 6:42.

Baldersvägen 2BB i början av 1900-talet.

1905


