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Daniel Cornelius Danielssen 1815 – 2015 
 

Bjørnstjerne Bjørnson kalte ham «en av de genialeste og lyseste naturer jeg har 
kjent», han var leder for Bergens Museum i nesten 30 år, var grunnleggeren av den 
moderne vitenskapelige lepraforskningen, var zoolog, stortingsmann og 
kulturpersonlighet, og fikk symbolsk nok et vulkankrater oppkalt etter seg på Jan 
Mayen. Mannen med den svarte kalotten og det hvite skjegget var et kraftsentrum 
av de sjeldne – sta, energisk og engasjert var han med på å prege samfunns-
utviklingen i Bergen og Norge gjennom store deler av 1800-tallet. 

Urmakersønnen D. C. Danielssen ble født 4. juli 1815 i Bergen. Etter borgerskolen var han fire år 
i apotekerlære på Svaneapoteket (1828-32), men læretiden ble avbrutt av sykdom, tuberkuløs 
betennelse i hoften. Sykdomsperioden på halvannet år ble brukt til å forberede seg til legestudier i 
Christiania; han avla preliminæreksamen i 1835, og ble ferdig utdannet lege i 1838.  
Danielssen spesialiserte seg i den spedalske sykdom (lepra), og begynte arbeidet med leprastudier 
på St. Jørgens Hospital i Bergen i 1839. Samme år giftet han seg med Berthe Marie Olsen, og de 
fikk 4 barn – Henrik, Fanny, Rikke og Alvilde. Konen og alle barna døde av tuberkulose i 
perioden 1868-75.  

Danielssen ble ansatt som lege på S. Jørgens Hospital 1841, i 1846 ble han utnevnt til overlege 
ved Lungegaardshospitalet for spedalske; institusjonen åpnet i oktober 1849. Julaften 1853 brant 
bygningen ned til grunnen, og syv mennesker omkom. Det nye Lungegaardshospitalet ble 
gjenåpnet for leprapasienter i 1859, to år etter at nabobygningen i Kalfaret, Pleiestiftelsen for 
Spedalske, ble innviet. I 1840 innledet Danielssen samarbeidet med Carl Wilhelm Boeck; et 
samarbeid som resulterte i standardverket «Om Spedalskhed», publisert i 1847. 

I 1852 ble Danielssen innvalgt i direksjonen ved Bergens Museum, og han overtok som preses 
(leder) i 1864, en posisjon han hadde helt frem til 1892. Danielssen var svært sentral i prosessen 
med å få oppført den nye museumsbygningen på Rakkarhaugen i 1865, tatt i bruk til den 
internasjonale fiskeriutstillingen i 1865, og endelig innviet på Danielssens bursdag 4. juli 1867. I 
Danielssens periode som preses ble museet utviklet til en vitenskapelig forskningsinstitusjon, med 
flere ansatte faglige konservatorer. Museet spilte en bl.a. en viktig rolle i gjennomføringen av den 
Norske Nordhavs-Expeditionen 1876-78, der Danielssen selv deltok som zoolog og lege, og 
publiserte flere praktfullt illustrerte artikler i det store syv-binds verket fra ekspedisjonen. 

Danielssen var svært aktiv i kultur- og foreningslivet i Bergen, og var bl.a. med på stiftelsen av 
Det Norske Theater i 1850. Samme år ble han innvalgt i Det Nyttige Selskab, der han var preses i 
perioden 1876-1894.  

I perioden 1859-1876 var Danielssen stortingsrepresentant, og i 1856-57 ble han valgt inn i 
formannskapet og representantskapet i Bergen, der han satt sammenhengende frem til sin død 
13. juli 1894. Som en av initiativtakerne til Bergen Ligbrændingsforening i 1890, var det ikke at 
uventet at han valgte å bli kremert. Kremasjon ble først tillatt i Norge i 1898, så etter en 
minnehøytid i museets aula 18. juli ble kisten hans sendt til Göteborg for kremering. Asken ble 
ført tilbake til Bergens Museum og er plassert i sokkelen på bysten av Danielssen som står i 
forhallen på museet. 



 
 

             
 Det første Lungegaardshospitalet. Xylografi, Illustreret Nyhedsblad 1854. 

 
 

Danielssen ble i november 1846 utnevnt som overlege på Lungegaardshospitalet på 
Seiersbjerget, en ny helbredelsesanstalt for spedalske, som sto klar til innflytting  
1. oktober 1849, med plass til 88 pasienter. Julaften 1853 brant bygningen ned til grunnen, 
og syv personer omkom; et nytt og større bygg ble gjenreist på samme tomten, innviet i 
1859. 
Danielssen var helt til sin død nært knyttet til Lungegaardshospitalet, som overlege drev 
han det nærmest som sin personlige forskningsinstitusjon, og utviklet hospitalet til et 
internasjonalt sentrum for lepraforskning. Og etter at konen døde i 1875, flyttet han like 
godt inn i en leilighet ved hospitalet, der han bodde frem til sin død i 1894. 
 

 

    
 Det nye Lungegaardshospitalet, fotografert i 1906. Fotograf: Knudsen. Billedsamlingen, UBB. 



 
 

 
 

 
Danielssen møtte første gang Carl Wilhelm Boeck,  
senere professor i medisin, i Bergen i 1840, og dette 
møtet var kimen til et livslangt vennskap og samarbeid 
om lepraforskning. Gjennom en omfattende bevart 
korrespondanse (over 230 brev), kan vi følge 
utviklingen av det nære samarbeidet mellom de to. I 
1844 ble Boeck og Danielssen enige om å skrive et 
felles arbeid om spedalskhet; tre år senere, i 1847, ble 
det banebrytende standardverket «Om Spedalskhed» 
utgitt i Norge – sammen med det spektakulære 
plansjeverket «Coloreret Atlas over Spedalskhed», med 
fargelitografier «tegnet efter naturen» av Johan Ludvig 
Losting. Boken og plansjeverket ble ett år senere også 
publisert i Frankrike. 
  

 
 

Forut for utgivelsen av «Om Spedalskhed» reiste Danielssen på tre studieturer til utlandet 
– i 1843, 1846 og 1847. Gjennom reisene etablerte han kontakt med et internasjonalt 
forsker-nettverk, og den vitenskapelige forskningspraksisen og forskningsresultatene til 
Danielssen gjør at han blir regnet som den første viktige pioneren i moderne 
lepraforskning.  
Hovedtesen i «Om Spedalskhed» er at spedalskhed er en arvelig sykdom, en påstand som 
ble motbevist av Armauer Hansen i 1873, da han oppdaget leprabasillen, og fastslo at det 
er en smittsom sykdom. Nyere forskning viser imidlertid at spedalskhet i en viss grad er 
genetisk betinget, og gir således en viss støtte til Danielssen og Boecks forsknings-
resultater fra 1847. 

 

 
 
Johan Ludvig Lostings «gruoppvækkende» lepra-
plansjeverk «Coloreret Atlas over Spedalskhed» fikk stor 
oppmerksomhet, særlig etter utgivelsen i Frankrike. I 24 
detaljrike fargelitografier i storformat dokumenterte han 
sykdomsbildet hos pasientene. Losting samarbeidet med 
Danielssen over lang tid, både på St. Jørgens Hospital 
og på Lungegaardshospitalet. Samarbeidet med Boeck 
og Danielssen ble videreført gjennom det store 
plansjeverket «Samling af Iagttagelser om Hudens 
Sygdomme» (1855-62), også dette verket publisert 
parallelt i både Norge og Frankrike. 

 
 



 
 

       
 Nybygget til Bergens Museum, 1865. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamlingen, UBB. 

 
Danielssen ble første gang innvalgt i styret på Bergens Museum i 1852, sammen med bl.a. 
rektor Hans Holmboe. Med Danielssen kom en ny og offensiv kraft inn i driften og 
utviklingen av museet, bl.a. ble museets samlinger allerede i 1853 tilgjengelige for det 
allmenne publikum. Endringen fra å være en halvoffentlig medlemsforening til en 
offentlig institusjon var forutsetningen for å få offentlig støtte til det høyst påkrevde 
nybygget. Byggesaken, med Danielssen som en svært pågående initiativtaker, ble en lang 
og komplisert affære, med bruk av til dels svært uortodokse søknadsprosesser.  

Den nye museumsbygningen på Rakkarhaugen sto ferdig oppført sommeren 1865, 
akkurat i tide til å tas i bruk til den internasjonale fiskeriutstillingen, som åpnet 7. august. 
Utstillingen, som varte til 18. september, ble en kjempesuksess, med 474 utstillere og 2832 
utstilte gjenstander, og til sammen nesten 24 000 besøkende. På utstillingen kunne de 
besøkende oppleve alt fra tønner med småsei, tørrfisk og tranprodukter i alle tenkelige 
varianter, til torskegarn og fiskebåter. Eimen av langsomt råtnende fiskeprodukter inne i 
utstillingslokalene må ha vært formidabel.  

Nybygget til Bergens Museum ble formelt innviet 4. juli 1867, passende nok på 
Danielssens bursdag. Etter den obligatoriske kantaten holdt Danielssen, som preses ved 
museet siden 1864, en «forskrækkelig» lang tale, som i trykket form fylte nesten to hele 
utgaver av Bergensposten 10 og 11. juli.  

Åpningen av den imponerende museumsbygningen markerte samtidig for alvor 
overgangen til at Bergens Museum utviklet seg til en langt mer vitenskapelig og 
profesjonalisert forskningsinstitusjon.  



 
 

Zoologen og legen Johan Koren ble i 1846 ansatt som museets første faglige konservator. 
Gjennom nesten 40 år sammen på Bergens Museum utviklet Koren og Danielssen et nært 
samarbeid, som resulterte i en rekke zoologiske publikasjoner. De utfylte hverandre godt, 
den tilbakeholdne Korens faglige tyngde og nesten kroniske publiseringsvegring ble 
oppveid av Danielssens enorme arbeidskraft og formidlingsbehov. Et av hovedverkene 
deres var to bind av Fauna Littoralis Norvegiae (1856-77), det første bindet sammen med 
Michael Sars; senere samarbeidet de om flere større artikler om de vitenskapelige funnene 
fra Den Norske Nordhavs-Expeditionen 1876-78. 

Danielssen og Koren var sentrale i overgangen fra Christies og det tidlige museets 
«naturaliekabinett», med sine usystematiske opphopninger av både viktige gjenstander og 
kuriosa, til mer vitenskapelig systematiserte samlinger. I løpet av Danielssens tid som 
preses profesjonaliserte han hele institusjonen, gjennom ansettelser av flere faglige 
konservatorer og vektlegging av særlig den zoologiske forskningen. Museet ble da også 
etter hvert regnet som en betydelig naturvitenskapelig forskningsinstitusjon. 

Fridtjof Nansen ble ansatt som konservator i 1882, overtok stillingen som første-
konservator etter Koren i 1885, og var tilknyttet museet til 1889. Nansen ble i 1888 den 
første som disputerte til doktorgrad på bakgrunn av forskning ved Bergens Museum. 

 

      
 Det vitenskapelige personalet ved Bergens Museum 1885-86. Fra venstre: Jørgen Brunchorst, 
 Armauer Hansen, Fridtjof Nansen, J. Chr. Thomassen, James Grieg, A. Lorange, Danielssen, 
 Herman Friele. Fotograf: Johan von der Fehr. Billedsamlingen, UBB. 
 



 
 

Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878 var den første nasjonale satsingen på marin 
forskning og dyphavsforskning. I løpet av tre tokt sommermånedene 1876-78 utforsket 
ekspedisjonen havområdene i Norskehavet og i deler av Barentshavet, om bord på det 
144 fot store dampskipet «Vøringen». Danielssen var som stortingsrepresentant svært 
sentral i arbeidet med å skaffe bevilgninger til ekspedisjonen, og han deltok selv som 
zoolog, sammen med Herman Friele, og initiativtagerne G. O. Sars og Henrik Mohn, 
kjemikerne Svendsen, Tornøe og Schmelck, landskapsmaleren Schiertz, og 
ekspedisjonsleder kaptein Wille.  
Målene for ekspedisjonen var ambisiøse: undersøke havets dybde, temperatur, og 
kjemiske sammensetning, strømninger, havbunnens geologiske formasjoner, værforhold 
og klima, dyphavets dyre- og planteverden. Prøver ble tatt på 375 målestasjoner, og 
funnene fra ekspedisjonen ble svært omfattende og banebrytende, særlig gjennom Mohns 
beskrivelser og utregninger av havstrømmer og temperaturnivåer, og gjennom 
oppdagelsene av 300 nye dyrearter fra dyphavet.  
Gjennom de upubliserte dagbøkene til Herman Friele, som finnes ved Avdeling for 
Spesialsamlinger, får vi følge både det vitenskapelige arbeidet og livet om bord på 
«Vøringen», med de faste «grogg»-kveldene akkompagnert av Mohns fiolin, Danielssens 
sjøsyke, og feiringen av bursdagen hans utenfor Bjørnøya 4. juli 1878. 
Nordhavsekspedisjonen ble innledningen til satsingen på marin forskning og fysisk 
oseanografi ved fagmiljøene i Bergen; det går lange faglige linjer fra toktene i 1876-78, via 
bl.a. Atlanterhavsekspedisjonen i 1910, MAR-ECO-ekspedisjonen i 2004, frem til dagens 
dyphavsundersøkelser i Norskehavet gjennom Senter for Geobiologi ved UiB. 
 

 

 
 Ekspedisjonsmedlemmene nyter kaffe og konjakk om bord i «Vøringen», med Danielssen sittende bak 
 til venstre. Trolig fotografert i 1877. Fotograf ukjent. Billedsamlingen, UBB. 
        



 
 

 
Danielssen i avslappet positur på 
«Vøringen», 1877. Fotograf: ukjent. 
Billedsamlingen, UBB 

 
Nordhavsekspedisjonen kartla deler av Jan Mayen i 1877, og flere av 
ekspedisjonsmedlemmene fikk som seg hør og bør lokaliteter på øya 
oppkalt etter seg. Danielssen fikk symbolsk nok et vulkansk krater. 
Kart av Henrik Mohn og C. Wille, 1882.  

 
I løpet av Nordhavsekspedisjonen botaniserte Danielssen på  
Jan Mayen i juli 1877, og på Svalbard i august 1878. Ved 
Herbarium BG er det bevart 30 planter samlet av Danielssen i 
1877 og 1878, 10 fra Jan Mayen og 20 fra Svalbard. I løpet av 
de få timene i land på Jan Mayen 29. juli 1877 plukket han «alt 
hvad de saa af planter, stort og smaat, og efterlod ikke et 
gresstraa», i flg. dagboksnotatene til Herman Friele.  
 
I en av Danielssens feltbøker fra 1878 dukket denne 
skjønnheten frem fra glemselen etter 137 år. Den litt medtatte 
reinrosen (Dryas octopetala) ble plukket i Advent Bay på 
Svalbard i august 1878.  

 
 

 

 
«Skraben blev sat ud, og kom op igjen fyldt med 
mudder, indeholdende mange og høist 
interessante og for videnskaben nye dyr (..) Hvad 
dyr som blev vasket ud af mudderen blev 
undersøgt med umaadelig interesse, og formelig 
barnlig var den glæde som ytredes af den lykkelige 
der eier fundet». Herman Friele, 1876. 
 
«Collegium zoologicum», trolig tegnet av Henrik 
Mohn, Nordhavsekspedisjonen 1876. 



 
 

 

Sjøanemoner, akvarell av Franz Wilhelm Schiertz. Illustrasjon til Danielssens avhandling om «Actinida», 
i bind 5 av Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. Christiania 1890.  



Danielssen var ansvarlig for 7 av de 28 vitenskapelige avhandlingene publisert i syvbinds-
verket fra Nordhavsekspedisjonen; fire av dem skrevet sammen med Johan Koren, før 
hans død i 1886. I beskrivelsene av det zoologiske materialet fra ekspedisjonen behandler 
Danielssen bl.a. koralldyr, sjøpenner og sjøanemoner. 

Avhandlingen om Actinida (sjøanemoner) er praktfullt illustrert med fargelitografier, 
basert på originalakvarellene til Franz Wilhelm Schiertz. Sammen med Henrich Bucher 
illustrerte Schiertz flere av Danielssens avhandlinger fra ekspedisjonen. Schiertz ble 
engasjert som landskapsmaler og illustratør på ekspedisjonen, og deltok på alle tre toktene 
med «Vøringen». Sammen med sin lidelsesfelle Danielssen var Schiertz svært preget av 
sjøsyke, særlig i de lange stormperiodene i 1876 og 1878, da begge i perioder måtte avstå 
fra sin vanlige «kveldsgrogg» sammen med de andre vitenskapsmennene og offiserene. 

Danielssen måtte altså tåle både langvarige stormer og søvnløse netter i gyngende 
hengekøyer om bord i «Vøringen». Men i følge et brev styrmann Grieg skrev hjem til sine 
foreldre under de verste stormene i juli 1876, tålte likevel den lite sjøsterke zoologen de 
fleste påkjenninger: «Doktoren lever godt og hilser, han har været særdeles kjæk paa 
touren, lidt søsyg under den værste storm, forresten er han meget haardfør og staar godt i 
alle strabadser» 

 

 
 Den norske Nordhavsekspedisjonen fotografert før avreise i 1877. Foran fra venstre: kaptein 
 Wille, F. W. Schiertz, Danielssen, Herman Friele. Bak fra venstre: G. O. Sars, Henrik Mohn,  
 løytnant Pedersen, skipsfører Joachim Grieg, kjemiker Tornøe. Fotograf ukjent. Billedsamlingen. 
 



 
 

Arkivmateriale etter Daniel Cornelius Danielssen 

Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen, har en omfattende 
samling av arkivmateriale vedrørende D. C. Danielssen. Fotomateriale er bevart ved 
Billedsamlingen (http://marcus.uib.no/home), manuskriptmateriale ved Manuskript- og 
librarsamlingen: 

Ms 326 
D. C. Danielssens diplomer og ordener. 
 
Ms 358 
Autobiografiske notiser av D. C. Danielssen. 
 
Ms 373 
Zoologiske tegninger av Schiertz og Losting, til Danielssen, Sars, Koren: Fauna Littoralis 
Norvegiae (1856). 
 
Ms 437 
D. C. Danielssens manuskript til Alcyonida, publisert i Den Norske Nordhavs-
Expedition, bind 5. Christiania 1887. 
 

 
 Danielssens diplom som medlem i den internasjonale juryen under fiskeriutstillingen i Bergen 
 Ms 326. Manuskript- og librarsamlingen, UBB 

http://marcus.uib.no/home


Ms 510 
Manuskripter og illustrasjoner vedr. Danielssens avhandlinger til Den Norske Nordhavs-
Expedition 1876-1878. 
 
Ms 511 
Originaltegninger og plansjer vedr. Danielssens avhandlinger til Den Norske Nordhavs-
Expedition 1876-1878. 
 
Ms 616 
Danielssens dagbøker og feltbøker fra Nordhavsekspedisjonen. 
 
Ms 693 
Manuskripter av D. C. Danielssen vedr. Nordhavsekspedisjonen. 
 
Ms 700 
Korrespondanse, 46 brev til Danielssen 1843-1893. 
 
Ms 1698 
Korrespondanse vedr. Danielssen og Bergens Museum, 1860-1888. 1445 brev og 
dokumenter. 
 
Ms 2083 
D. C. Danielssen. Brevsamling funnet i Danielssens gamle skrivebord på museet. 430 brev 
og dokumenter. 
 
 

 
 Danielssens gamle skrivebord på Universitetsmuseet, der det i 2011, etter  
 117 år skjult i skuffene, ble funnet 430 brev og dokumenter. 
 Fotograf: Henrik von Achen. Universitetsmuseet i Bergen 
 



Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen har et rikt arkivmateriale 
etter D. C. Danielssen: brev, manuskripter, publikasjoner, feltbøker, plansjer, fotografi. Vi 
feirer 200-års jubileet til Danielssen gjennom en vindusutstilling ved Billedsamlingen, 
Nygårdsgaten 5. I tillegg vil vi sommeren og høsten 2015 lansere en permanent 
nettutstilling om Danielssen, med lenker til arkivmaterialet ved Spesialsamlingene: 

http://marcus.uib.no/exhibition/danielssen  
 

 
Danielssen i egen karjol utenfor Bergens Museum, ca. 1890. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamlingen, UBB. 

 
Spesialsamlingene er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek stiftet 
1825. Fra museets tid og til i dag er samlingene bygget opp ved gaver, innsamling og 
innkjøp. Avdelingens samlinger består av en stor billedsamling, manuskripter, diplomer, 
kart, antikvariske boksamlinger og aviser. 
Avdeling for spesialsamlinger er én samlet enhet organisatorisk, men er lokalisert på to 
forskjellige steder. Billedsamlingen inneholder historiske fotografier fra hele Norge med 
særlig vekt på Bergen og Vestlandet, og holder til i Nygårdsgaten 5. Manuskript- og 
librarsamlingen består av håndskrifter, antikvariske bøker, kart og aviser. Manuskript- og 
librarsamlingen ligger på Sydnesplass 7 (HF-bygget). Avdeling for spesialsamlinger er 
åpen for forskere, studenter, presse, forlag og andre med interesse for relevante 
fagområder som lokal- og kulturhistorie. 

 

http://marcus.uib.no/exhibition/danielssen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


