
1
Vem söker jag? 
Född 14 mars 1879 i Ulm i Tyskland. 
Död 18 april 1955 i Princeton i USA. 
Han räknas som en av fäderna till 
den moderna fysiken och anses av 
många ha haft ett av de mest 
kreativa intellekten någonsin. Han 
förutsåg bland annat gravitationsvå-
gors existens 1916, vilket 
forskare publicerade direkta bevis 
för först hundra år senare.



2
Vem söker jag? 
Döpt 17 december 1770 i Bonn. Död 
26 mars 1827 i Wien, Österrike. 
Han verkade huvudsakligen inom 
den klassicistiska traditionen, men 
bidrog även till övergången till 
romantiken. 
Han har hyllats som en av de mest 
inflytelserika inom sitt skrå genom 
tiderna. 
Hans hörsel försämrades gradvis 
med början i tjugoårsåldern, men 
han fortsatte att arbeta även sedan 
han blivit helt döv.



3
Vem söker jag?
Född 31 mars 1948 i Washington, D.C. 
Han är bland annat affärsman, 
nobelpristagare och miljöaktivist. 
Han delade Nobels fredspris år 2007 
med Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) för att ha skapat 
opinion kring den globala uppvärm-
ningen.
Han var USA:s vicepresident 1993–
2001.



4
Vem söker jag?
Född den 23 september 1949 i New 
Jersey. Han har gett ut 25 album som 
sålts i över 140 miljoner exemplar. 
Han har i sina låttexter tagit pulsen 
på det amerikanska samhället och 
visat på dess svagheter, där de ut-
satta människor som hamnat på 
baksidan av den amerikanska 
drömmen sällan kan ta sig ur sitt 
elände. En del låtar handlar även om 
hans egen uppväxt i New Jersey och 
om brusten kärlek



5
Vem söker jag?
Född den 13 maj 1707 i Råshult, Sten-
brohults socken, Småland. Död 10 
januari 1778 i Uppsala. Han var en 
svensk botaniker, läkare, geolog och 
zoolog som lade grunden till den 
moderna nomenklaturen inom 
biologin. 1738–1741 arbetade han 
som praktiserande läkare i Stock-
holm. I juni 1739 grundade han 
tillsammans med fem andra ve-
tenskapsmän Kungliga Vetenskap-
sakademien. Vid tidpunkten för sin 
död hade han blivit en av Europas 
mest hyllade vetenskapsmän



6
Vem söker jag?
Född 12 maj 1496. Död 29 september 
1560 på Tre Kronor i Stockholm. 

Hans makttillträde, inlett som ett 
uppror mot unionskungen Kristian 
II efter Stockholms blodbad, innebar 
slutet för Kalmarunionen.



7
Vem söker jag?
Född 10 november 1999 i Lafayette 
i Louisiana. Han vann guld vid EM 
i Berlin 2018. På VM 2019 blev det 
en silvermedalj och vid Sommar OS 
2020 tog han ett nytt mästerskaps-
guld. Vid Inomhus-VM 2022 tog han 
sitt första VM-guld. Han innehar 
dubbla medborgarskap men repre-
senterar Sverige i tävlingssamman-
hang. På klubbnivå i Sverige tävlar 
han för Upsala IF



8
Vem söker jag?
Född 12 oktober 1935 i Modena i 
Emilia-Romagna. Död 6 september 
2007. Han debuterade på scenen 29 
april 1961 i rollen som Rodolfo i 
Puccinis La Bohème i norra Italien. 

Han blev mycket populär när han 
började uppträda tillsammans med 
Plácido Domingo och José Carreras i 
gruppen ”De tre tenorerna” som hade 
sitt första framträdande i samband 
med fotbolls-VM i Italien 1990.



9
Vem söker jag?
Född 18 mars 1957 i Nacka, Stock-
holms län. Han är docent i 
partikelfysik. Han är också författare 
till några barnböcker.
Han är Sveriges första i sitt yrke. 
Han blev uttagen i ESA-grupp 2 den 
15 maj 1992 tillsammans med fem 
andra europeiska kandidater. 
Klockan 20.47 den 9 december 2006 
lokal tid blev han den förste svens-
ken som gjorde detta. Starten gick i 
Florida och blev lyckad. Sex minuter 
efter start var han uppe i hastighe-
ten 27 000 kilometer i timmen. 



10
Vem söker jag?
Född 11 februari 1847 i Milan i Ohio. 
Död 18 oktober 1931. Hans uppfin-
ningar förändrade människors liv 
påtagligt under slutet av 1800- och 
början av 1900-talet. Han var en av 
de första uppfinnarna som lät mass-
producera sina produkter. 
Under sin livstid tog han 1 093 
patent bara i USA av vilka den första 
var en börstelegraf.


