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Tromsø-mann løftes frem i tysk 
milliardsatsing 
 

 

ILDSJELER: Hver på sin måte er disse tre karene sentrale i arbeidet med å presentere Johan Adrian 
Jacobsens livsverk for nye generasjoner. Fra venstre Jacobsens slektning Sigbjørn Rønbeck, Stefan 
Mücher fra Humboldt Forum og filmprodusent John Arvid Berger. Foto: Tore Ulabrand Johansen  

Av Tore Ulabrand Johansen  

Johan Adrian Jacobsen er bortimot ukjent i sin hjemby, men nå skal et nytt museum i Berlin og en 
dokumentarfilm rette på det. 

En tysk museumssatsing til flere milliarder kroner og en dokumentarfilm vil etter alt å dømme løfte 
frem og kaste nytt lys over livet og livsverket til fiskeren, samleren og eventyreren Johan Adrian 
Jacobsen (1853-1947) fra Risøya i Tromsø. 

I løpet av høsten neste år åpner det gigantiske museumskomplekset Humboldt Forum i hjertet av 
den tyske hovedstaden Berlin. Anlegget er beregnet å koste 680 millioner euro – nærmere syv 
milliarder kroner. Blant muséene som skal inn her, er Etnologisk Museum, og en svært viktig del av 
utstillingen der vil bli viet de mange tusen gjenstandene som Jacobsen gjennom flere tiår samlet inn 
for muséet – i hovedsak gjenstander fra Alaska og British Columbia i Canada. 

Etnologisk samler 



– Det blir et fantastisk anlegg, dette er Tysklands største og viktige kultursatsing på ganske mange år, 
sier Stefan Müchler, informasjonsmedarbeider ved Humboldt Forum, til Nordlys. Denne uken har han 
sammen med en tysk delegasjon vært i Tromsø, blant annet for å orientere lokale interesser og 
samarbeidspartnere om prosjektet. 

 

UNG MANN: Johan Adrian Jacobsen fotografert på den tiden har var igang med sine 
innsamlingsreiser i Nord-Amerika. Bildet er tatt i 1885 og han er 32 år gammel. Foto: 
Ukjent/Polarmuséet.  

(Johan) Adrian Jacobsen var på slutten av 1800-tallet en av verdens fremste etnologiske samlere. I 
Tyskland finnes det tusenvis av gjenstander som den ustoppelige oppdageren samlet inn på en serie 
reiser til store deler av verden. Det er de viktigste av disse gjenstandene som skal få en ny og mer 
fremtredende presentasjon i det nye etnologiske muséet i den tyske hovedstaden. 

– Dette er en fantastisk mulighet for å gjøre Jacobsens innsats mer kjent, både i Tyskland og her 
hjemme. Det er ventet at muséet vil trekke mer enn tre millioner besøkende årlig. Det ligger på det 
mange mener er Europas mest sentrale tomt, sier en entusiastisk Sigbjørn Rønbeck. Den pensjonerte 
Tromsø-legen er oldebarn av Adrian Jacobsens bror, og har i lang tid arbeidet med å ta vare på den 
kulturelle arven etter sin noe fjerne slektning. 



Det nye muséet reiser seg rett over gaten fra Berlinerdomen og på stedet der det tidligere Berlin 
Slott sto. Slottet var i flere hundre år residens for kurfyrster, konger og keisere, og det var et av de 
største og vakreste byggverk i det nordlige Europa. Bygningen ble bombet under krigen, jevnet med 
jorda av det østtyske kommunistregimet, og erstattet med DDRs nye parlament. 

Etter sammenslåingen av de to tyske statene ble det besluttet at slottet skulle gjenoppbygges som et 
kultursentrum, og det er dette arbeidet som nå er i ferd med å bli avsluttet. Den italienske arkitekten 
Franco Stella har tegnet et bygg som vil gjenskape det gamle slottets storhet – i det 21. århundres 
innpakning. 

Jobber med film 

Stefan Müchler forteller at det ikke bare er gjenstandene Adrian Jacobsen samlet inn som vil 
presenteres i det nye muséet, også mannen selv vil bli gjenstand for oppmerksomhet. 

– Vi vet veldig mye om ham, blant annet gjennom hans egne dagbøker og bøker han selv skrev mens 
han levde. Det er klart vi også kommer til å fokusere på ham som person, sier Müchler. 

Samtidig med at den siste finpussen foregår i Berlin, er arbeidet i gang med det som skal bli en film 
om Johan Adrian Jacobsens liv og virke. Tromsø-selskapet Polarfox samarbeider med tyske interesser 
om forprosjektet, og håper å være i gang med opptakene i løpet av første del av 2019. 

– Det er mye som skal på plass, ikke minst når det gjelder å skaffe finansiering. Men vi er kommet et 
godt stykke på vei, og vi tror vi skal komme i mål. Går alt som det skal, bør vi kunne ha klar en film i 
løpet av 2020, forteller produsent John Arvid Berger. 

– Hva slags film blir det? 

– Det gjenstår å avklare. Om det blir en ren dokumentar eller om vi skal forsøke å gjenskape historien 
i en mer dramatisert form. Vi har muligheten til begge deler, ikke minst fordi Jacobsen etterlot seg så 
mye materiale om sine reiser og andre aktiviteter. Dessuten står barndomshjemmet hans på Risøya 
mer eller mindre som det gjorde da han bodde der. Det gir oss store muligheter, sier Berger. 

 

BARNDOMSHJEMMET: Det er en stor delegasjon som har møttes i Tromsø den siste uken for å drøfte 
satsingen på Johan Adrian Jacobsen i Tyskland og Norge. Det ble også anledning til et besøk på Risøya 
der Jacobsen ble født og vokste opp. Foto: Privat  



Arbeidet med filmplanene har pågått i et par år allerede, og initiativtakerne får god drahjelp av den 
enorme kultursatsingen i Berlin. 

– Det er jo utrolig morsomt at en Tromsøgutt får en så sentral og fremtredende rolle i en 
milliardsatsing i Tyskland, det er jo også en enorm mulighet for Tromsø som by dersom man evner å 
utnytte det, mener John Arvid Berger. I møtene med tyskerne som har vært i byen de siste dagene, 
har også representanter for Tromsø kommune og Innovasjon Norge deltatt. 

Spennende liv 

Og selv om det arbeides med en dokumentarfilm, så levde Johan Adrian Jacobsen et liv så 
mangslungent og spennende at det kunne blitt en thriller. 

Jacobsen ble født på Risøya i Tromsø 9. oktober 1853. Bare 16 år gammel dro han til Ishavet som 
skipper på skuta «Elida.» Han hadde for det meste ungsauer som mannskap, fordi de eldre 
sjømennene vegret seg for å seile med en så ung sjef. 

I 1874 dro Jacobsen til Hamburg for å besøke en bror som hadde flyttet dit. Der traff han på Carl 
Hagenbeck, berømt eier av byens dyrehage, der han arrangerte såkalte «Völkerschauen» - 
antropologisk-zoologiske forestillinger – der man også stilte ut levende mennesker og dyr.  Etter å ha 
hatt stor suksess med å stille ut samer fra Tromsø og Karesuando, ville Hagenbeck ha mer. Han 
engasjerte dermed Adrian Jacobsen til å reise til Grønland for å skaffe en inuittfamilie og så mange 
gjenstander fra denne kulturen som mulig. 
Jacobsen løste oppdraget så forbilledlig at Hagenbeck i årene etter benyttet seg av hans tjenester i 
en lang rekke sammenhenger. 

 

FAMILIELIV: Johan Adrian Jacobsen giftet seg i Tyskland. På dette bildet fra slutten av 1920-tallet står 
han sammen med kona Hedwig, en av sønnene, en svigerdatter og et barnebarn. Bildet er tatt i 
Hamburg. Foto: Ukjent. Kilde: Museum für Völkerskunde  



I årene fra 1881 til 1887 arbeidet Jacobsen som etnografisk samler for det kongelige etnografiske 
museum i Berlin. Den såkalte Jacobsen-samlingen inneholder over 18 000 gjenstander. Gjenstander 
som Jacobsen samlet inn, finnes også i flere andre muséer rundt omkring i verden, blant dem Field 
Museum of Natural History i Chicago og Kulturhistorisk museum i Oslo. 

Omstridt og kritisert 

Det er usikkert hvor mange gjenstander det finnes totalt i verden innsamlet av Adrian Jacobsen og 
hans bror Bernhard Filip Jacobsen som deltok på noen av ferdene. Mye av det Jacobsen selv satt på 
av innsamlet materiale ble dessverre ødelagt da Jacobsens hus ble bombet og ødelagt under andre 
verdenskrig. Etter at det skjedde, brøt Adrian Jacobsen opp fra Tyskland og dro tilbake til Risøya der 
han døde i 1947 – 93 år gammel. 

De senere år har det dukket opp kritikk mot Jacobsen, spesielt for metodene han brukte for å skaffe 
enkelte av de gjenstandene han samlet inn fra andre kulturer. Tidligere i år leverte muséet i Berlin 
tilbake ni gjenstander Jacobsen hadde samlet for dem på sørkysten av Alaska sommeren 1883. 
Gjenstandene var fjernet fra graver tilhørende chugach-folket og ble levert tilbake i en seremoni i 
midten av mai. 

– De kontroversene som har dukket opp og kritikken mot metodene som ble brukt for å skaffe 
gjenstander, vil også bli tema for utstillingen, forklarer Stefan Müchler. 

Johan Adrian Jacobsens liv og virke er for øvrig denne sommeren (2018) tema for en utstilling i 
Polarmuséet i Tromsø. 

 

 


