SUPERLATIVER

Burj Khalifa har hatt
rekorden for verdens
høyeste bygning siden
den åpnet i Dubai i FAE
4. januar 2010. Med en
høyde på 828 m er den 160
etasjer høye bygningen
også det høyeste
menneskeskapte
objektet på land.

Bygning
828 m

Zhongyuanbuddhastatuen i Lushan i
Henan-provinsen i Kina
tårner 127,64 m over
landskapet. Den ble
vigslet 1. september
2009 og ble målt
2. desember samme år.
Den er mer enn 7600
ganger så høy som
en gjennomsnittlig
person.

Statue
127,64 m

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

«Hyperion» er et redwoodtre
(Sequoia sempervirens) som
var 115,54 m høyt da det ble
målt i september 2006. Det
ble oppdaget av Chris Atkins
og Michael Taylor (begge fra
USA) i Redwood National Park
i California i USA 25. august
2006. Det er nesten dobbelt
så høyt som verdens
høyeste juletre.

Levende tre
115,54 m

100–500 m

Bål
47,39 m

Et påskeegg i sjokolade
som var 10,39 m høyt,
ble laget av Tosca (Italia)
og målt på Le Acciaierie
Shopping Village i
Cortenuova i Italia
16. april 2011. Det
hadde en omkrets
på 19,6 m på det
bredeste og veide
fantastiske
7,2 tonn.

Sjokoladepåskeegg
10,39 m

Zeng Jinlian
(1964–82) fra Yujiang
i folkekommunen
Bright Moon i
Hunan-provinsen
i Kina var 2,463 m
høy da hun døde
13. februar 1982.

Kvinne noensinne
2,463 m

Angelfossen i Venezuela dannes
av en sideelv til Carrao og er
verdens høyeste fossefall.
Det totale fallet er på 979 m,
og det lengste enkeltstående
fallet på 807 m.
Fossen er oppkalt
etter den amerikanske
piloten Jimmie Angel
(d. 8. desember 1956), som
skrev om den i loggboken sin
16. november 1933. Fossen
hadde også blitt observert
av venezuelaneren Ernesto
Sánchez la Cruz i 1910.

Fossefall
979 m

Et isfjell som ble beregnet til
en høyde på 167 m, eller rundt
55 etasjer over havflaten, ble
observert utenfor kysten av
Grønland av isbryteren
USCGC Eastwind i 1957.

Isfjell
167 m

Hvis man definerer høyde
som distansen noe strekker
seg fra jordens overflate,
er strekkstagplattformen
Magnolia i Mexicogulfen
verdens høyeste
menneskeskapte byggverk.
Plattformen strekker seg
1432 m fra havbunnen til
toppen av delen som flyter
på havflaten.

Byggverk
1432 m

Flaggstangen på Kong
Abdullah-torget i
Jeddah i Saudi-Arabia
er 171 m høy. Flagget
på toppen er 49,35 m
langt, nesten like
langt som et
OL-svømme
basseng!

Flaggstang
171 m

En voksen sjiraffhann
(Giraffa camelopardalis)
er normalt fra 4,6 m til
5,5 m høy. Den høyeste
sjiraffen noensinne
var en masaisjiraffhann
(G. c. tippelskirchi) som
het George og var 5,8 m
høy i en alder av ni år.

Pattedyr
4,6–5,5 m

Everest er kanskje det høyeste
fjellet (med 8848 m), men
Mauna Kea på øya Hawaii i
USA er høyest fra fot til topp.
Målt fra foten på havbunnen til
toppen er fjellet 10 205 m høyt,
der 4205 m ligger over havet.

Fjell
10 205 m

Troll A-gassplattformen,
som ligger utenfor Norge
i Nordsjøen, er 472 m høy
og veier rundt 683 600
tonn. Av den totale høyden
er 303 m under havflaten.
Troll A består av nok stål
til å bygge 15 utgaver av
Eiffeltårnet og nok betong
til å bygge grunnmuren
til 215 000 vanlige hus.
Det er også den høyeste
gjenstanden laget av
mennesker som er flyttet,
den ble nemlig tauet ut til
der den befinner seg i dag.

Gassplattform
472 m

Dinosaurlevninger funnet i 1994 i Oklahoma
i USA tilhører det man antar er et eksemplar
av den største arten som noen gang har gått
på jorden. Sauroposeidon var 18 m høy,
omtrent som et fire etasjes hus, og veide
60 tonn.

Dinosaurer
18 m

Royal Caribbeans cruiseskip
i Oasis-klassen, MS Oasis of
the Seas og MS Allure of the Seas,
ble sjøsatt i henholdsvis 2009 og
2010 og er 81 m høye fra kjøl til
skorstein når teleskopdelen av
skorsteinen er utstrakt.

Passasjerskip
81 m

Det tok to uker for Ted Siebert
og teamet hans fra Sand
Sculpture Company
(USA) å bygge verdens
høyeste sandslott. Det
ble bygget på Virginia
Key Beach i Miami i
Florida i USA i oktober
2015 og var
13,97 m høyt.

Sandslott
13,97 m

Den høyeste mannen som
er målt noensinne, er Robert
Pershing Wadlow (USA), som da
han ble målt 27. juni 1940, var
2,72 m høy. Han var allerede
1,63 m høy da han var fem år
gammel, og passerte 2,45 m
da han var 17, noe som ikke
overraskende også gjør ham
til den høyeste tenåringen
noensinne. Da han døde
i en alder av bare 22 år, ble
han begravd i en 3,28 m
lang kiste. Les mer om denne
bemerkelsesverdige mannen
på s. 66.

Mann noensinne
2,72 m

I desember 1950 avduket
Northgate Mall i Seattle i
Washington i USA det nye
juletreet sitt: en pyntet
douglasgran (Pseudotsuga
menziesii) som skal ha vært
67,36 m høy.

Juletre
67,36 m

Kheopspyramiden i Giza i Egypt
er verdens høyeste. Den var 146,7
m høy da den ble fullført for 4500
år siden, men erosjon og hærverk
har medført at den i dag bare er på
137,5 m.

Pyramide
146,7 m

Slinningsbålet er et
bål som har blitt reist
årlig av en gjeng frivillige
ungdommer i Ålesund i Norge.
Bålet som ble tent 25. juni 2016,
var 47,39 m høyt og ble bygget for
hånd i løpet av tre måneder.

Den høyeste av
statuene, eller moaiene
som fremdeles står på
Påskeøya (Rapa Nui), er
9,8 m høy. Den 74,39 tonn
tunge figuren står ved
Ahu Te Pito Kura
og har fått
navnet Paro.

Moai (stående)
9,8 m

Gjennomsnitts
høyde på et
menneske
1,66 m

I februar 2008 bygget innbyggerne
i Bethel i Maine i USA en snømann
som var 37,21 m høy. Den fikk
navnet Olympia, så strengt
tatt var det en snødame.
Den høye damen hadde
grantrær som armer og
ski som øyevipper.

Snømann
37,21 m

30–100 m

Richie Trimble (USA) kunne
se over hodet på verdens
høyeste sjiraff da han
satt på sin 6,15 m høye
Stoopidtaller. For å bevise
at det var mulig å sykle på
den, tilbakela Richie
minimumsdistansen
på 100 m i Los
Angeles i California
i USA 26. desember
2013.

Sykkel
6,15 m

6–30 m

Da Zeus (2008–14), en
grand danois som tilhørte
familien Doorlag fra Otsego
i Michigan i USA, ble målt
4. oktober 2011, var han
1,11 m høy ved
skulderen.

Hund noensinne
1,11 m

0–6 m

Hva er høyest? Verdens høyeste snømann eller verdens høyeste dinosaur? Verdens
høyeste cruiseskip eller verdens høyeste statue? Og hvordan ligger du an i forhold?
Du er selvsagt lavere enn verdens høyeste mann, men er du høyere enn verdens
høyeste hund? Sjekk det ut her!

Høyeste ... (1)

