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Carl-Olof Jacobson sündis 24. aprillil 1929 Öri linnas Edela-Rootsis. Ta lõpetas 1948. aastal Vänersborgis keskkooli ja asus õppima Uppsala Ülikoolis, kus omandas 1953. aastal magistrikraadi zooloogia alal. Ka järgmised teaduskraadid (1958 ‒ litsentsiaat, 1964 ‒ doktor) kaitses ta Uppsala Ülikoolis.
Doktorikraadi omandamise järel jätkus Carl-Olof Jacobsoni teadlasetee Uppsala Ülikoolis, kus ta
töötas enam kui nelikümmend aastat õppejõuna, sh 1970‒1994 zooloogilise morfoloogia professorina.
Ta oli kauane tehnika- ja loodusteaduste teaduskonna dekaan ning ülikooli juhatuse liige (1977‒1989).
Lisaks koduülikoolile töötas Carl-Olof Jacobson külalisteadlasena Wistari Bioloogia- ja Meditsiiniinstituudis Philadelphias (1967/1968) ja külalisprofessorina Texase Ülikoolis Austinis (1979). 1994. aastast jätkas ta arengu ja geneetika osakonnas emeriitprofessorina.
Professor Jacobsoni põhilised teadustöö suunad olid seotud arengu- ja neurobioloogia ning magevete
ökoloogiaga. Vähemalt samavõrra tulemuslik kui erialases uurimistöös oli tema tegevus teaduskorralduse, teaduse tutvustamise ja teaduskoostöö edendamise valdkonnas. Ta oli ka kõrgelt hinnatud lektor
Rootsi Rahvaülikoolis.
Carl-Olof Jacobson oli Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia liige 1979. aastast. Ajavahemikul
1989‒1997 oli ta akadeemia peasekretär, kuuludes samal ajal ka Nobeli Fondi direktorite kogusse.
Neil aastail andis ta olulise panuse Baltimaade ja Rootsi (Skandinaaviamaade) teadussidemete edendamisse, ja seda juba mitu aastat enne Eesti iseseisvuse taastamist. Tunnustamist väärib ka tema roll
Balti riikide teaduse rahvusvahelise hindamise koordineerimisel, eriti üldsusele vähe teada asjaolu, et
ta oli terve protsessi otsene initsiaator.
1995. aastal valis Eesti Teaduste Akadeemia Carl-Olof Jacobsoni oma välisliikmeks zooloogilise
morfoloogia alal. Ta oli ka Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia, Kuningliku Teaduste
Seltsi (Uppsala), Kuningliku Füsiograafia Seltsi (Lund) ning Euroopa Teaduste, Kunsti ja Kirjanduse
Akadeemia (Academia Europaea) liige. Carl-Olof Jacobson oli pikka aega Rootsi Linné ühingu
esimees. Ta kuulus Ameerika Teaduse Edendamise Assotsiatsiooni ning oli tegev mitmes erialaühingus, nagu Rahvusvaheline Rakendusbioloogide Selts jt.
2001. aastal tunnustati tema pikaajalist tööd Balti- ja Põhjamaade akadeemiate vahelise koostöö
edendamisel Baltimaade akadeemiate medaliga.
Carl-Olof Jacobson suri pärast pikka haigust 4. juunil 2018.

