21. januar 1993 ble en 1,69 tonn
tung fylt berlinerbolle servert av
representanter for Hemstrought’s
Bakeries, Donato’s Bakery og
radiostasjonen WKLL-FM (alle fra USA)
i Utica i New York i USA.

Belgiske Mathias Willemijns dyrket
frem et gresskar som veide 1190,49 kg,
bekreftet av Great Pumpkin
Commonwealth (GPC) i Ludwigsburg
i Tyskland 9. oktober 2016.

Ifølge Off-Highway Research er det største
kjøretøyet som kan bevege seg for egen
kraft, den 14 196 tonn tunge skovl
gravemaskinen RB293 som er produsert av
TAKRAF i Leipzig i Tyskland. Den brukes i et
dagbrudd i Westfalen i Tyskland og er 220 m
lang og 94,5 m høy på det høyeste. Den kan
flytte 240 000 m³ jord per dag.

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

Saturn V (USA)
var den største
raketten, men ikke
den kraftigste. Den
var 110,6 m høy med
Apollo-romfartøyet
montert på toppen og
veide 2903 tonn på
oppskytningsrampen.
Saturn V hadde en
oppskytningskraft på
3447 tonn. Den første
Saturn V-raketten ble
skutt opp i 1967, og
den 13. og siste tok av
i 1973.

Rakett
2 903 000 kg

Landkjøretøy
14 196 000 kg

M1A2 Abrams-stridsvognen
produseres av General Dynamics
Land Systems (USA) og har
en kampvekt på 63 tonn, noe
som gjør den til den tyngste
stridsvognen i tjeneste i dag. Den
er utstyrt med en 120 mm-kanon
og har en toppfart på 68 km/t.

En hvalhai (Rhincodon typus)
fanget utenfor Baba Island
i nærheten av Karachi i
Pakistan 11. november 1949,
veide 21,5 tonn. Med en lengde
på 12,65 m var den også
verdens største fisk.
Bruskfisker har skjelett laget
av brusk istedenfor de harde
beina mange andre fisker har.

> 600 000 kg

Stridsvogn (i dag)
63 000 kg

Bruskfisk
21 500 kg

7000–600 000 kg

Berlinerbolle
1695 kg

Parlamentspalasset
i Bucuresti i Romania
regnes som den tyngste
bygningen i verden. Den
består av 700 000 tonn
stål og bronse, i tillegg til
1 million m³ marmor, 3500
tonn glass og 900 000 m³
tre.

Bygning
703 500 000 kg

Blåhvalen (Balaenoptera
musculus) veier opptil 160 tonn
og er i snitt 24 m lang. Et digert
eksemplar fanget i Sørishavet
20. mars 1947 veide 190 tonn og var
27,6 m lang.

Dyr
190 000 kg

I 1960 ble en isbjørn som veide rundt
900 kg, observert på isen i Tsjuktsjer
havet vest for Kotzebue i Alaska i USA.
Den var omtrent 3,5 m fra snute til hale,
1,5 m rundt kroppen og 43 cm rundt
labbene.

Kjøtteter på land
900 kg

I 2009 målte astronomer massen til
det supermassive sorte hullet i midten
av kvasaren S5 0014+81 med NASAs
Swift-teleskop. Massen var tilsvarende
40 milliarder ganger vår egen sol, noe som
gjør dette sorte hullet til omtrent 10 000
ganger mer massivt enn det supermassive
sorte hullet i midten av Melkeveien.

Sorte hull
7,9 x 1040 kg

Flyet med høyest standard maksvekt er Antonov
An-225 «Mriya» (drøm). Det veide opprinnelig
600 tonn, men fra 2000 til 2001 ble gulvet forsterket,
noe som resulterte i en maksvekt ved avgang på
640 tonn. Det er bare bygget to stykker.

Fly (noensinne)
640 000 kg

Verdens største bryllupskake
veide 6,818 tonn og ble laget av
kokker på hotellet Mohegan Sun
i Uncasville i Connecticut i USA.
Den ble vist frem under et
spesielt brudeshow 8. februar
2004.

Bryllupskake
6818 kg

Jeff Peeters (Belgia) bygget en sykkel
som veide 860 kg og kjørte den i
Mechelen i Belgia 19. august 2015. Den
var bygget utelukkende av resirkulerte
materialer.

Kjørbare sykkel
860 kg

Panzerbike, konstruert av Tilo og Wilfried Niebel fra Harzer
Bike Schmiede i Zilly i Tyskland, veide 4,749 tonn 23. november
2007.

Kjørbare motorsykkel
4749 kg

23. september 1980 meldte NATO om at
russerne hadde sjøsatt en ny ubåt i 941
Akula-klassen (med NATO-kodenavn
«Typhoon») fra et hemmelig verft i Kvitsjøen.
Fartøyene skal ha hatt et deplasement på
26 500 tonn og vært 171,5 m lange. Mer
informasjon finner du på s. 211.

Ubåt
26 500 000 kg

Mingun-klokken veier 92 tonn og
har en diameter på 5,09 m nederst.
Den henger i Mandalay i
Burma, og man ringer med
den ved hjelp av en teakbom
fra utsiden. Den ble støpt
i Mingun mot slutten av
regjeringstiden til kong
Bodawpaya (1782–1819).

Klokke som fortsatt brukes
92 000 kg

Enkelte eksemplarer av månefisken
(Mola mola) har veid rundt 2 tonn og
målt 3 m mellom tuppen av finnene.

Beinfisk
2000 kg

Jon Brower Minnoch (USA, 1941–83) led av overvekt
helt fra barndommen. Han var 185 cm høy og veide
178 kg i 1963. Han la på seg til 317 kg frem til 1966 og
veide 442 kg i september 1976. I mars 1978 ble
Minnoch lagt inn på University Hospital i Seattle i
USA, der endokrinolog doktor Robert Schwartz
regnet ut at han må ha veid mer enn 635 kg. Mye
av vekten var et resultat av vann i kroppen
som hadde blitt samlet på grunn av en
hjertefeil.

En elefantskilpadde
(Chelonoidis nigra) som
het Goliath, var 135,8 cm
lang, 102 cm bred, 68,5 cm
høy og veide 417 kg på sitt
tyngste. Goliath levde i Life
Fellowship Bird Sanctuary
i Seffner i Florida i USA fra
1960 til 2002.

Gresskar
1190,49 kg

1000–7000 kg

Sumobryteren Sharran Alexander
(UK) veide 203,21 kg
15. desember 2011.

Mann (noensinne)
635 kg

Koritrappen (Ardeotis kori) lever
i Sør- og Øst-Afrika. Det tyngste
registrerte eksemplaret var en hann
som veide 18,1 kg. Den ble skutt i
Sør-Afrika av jegeren H.T. Glynn
i 1936. Han donerte senere hodet og
halsen til British Museum i London
i UK.

Ruan Liangming (Kina)
hadde på seg en kappe
med bier på 63,7 kg
i Fengxin i Yichun i
Jiangxi-provinsen i Kina
15. mai 2014. Kappen
besto av rundt 637 000
bier, blant dem 60
dronninger.

Fantastiske Anna Bates
(født Swan, Canada) var
241,3 cm høy. 19. januar
1879 fødte hun en gutt
som veide 9,98 kg og var
71,12 cm lang hjemme
i Seville i Ohio i USA.
Flygende fugl
18,1 kg

Kappe med bier
63,7 kg

Nyfødte barn
9,98 kg

Skilpadde
417 kg

Hårballer er et resultat av å spise sitt eget
hår. Den største hårballen som har blitt
fjernet kirurgisk fra et menneske, veide
4,5 kg og ble funnet i magen til en 18 år
gammel kvinne som ble behandlet på
Rush University Medical Center i Chicago
i Illinois i USA i november 2007. Hårballen
målte 37,5 cm x 17,5 cm x 17,5 cm.

Gjenstand fjernet fra magen
4,5 kg

Idrettsutøver (kvinne)
203,21 kg

100–1000 kg

Chisato Iwasaki (Japan)
dyrket frem et eple som ble
1849 kg tungt på eplegården
sin i Hirosaki i Japan
24. oktober 2005.

Eple
1849 kg

0–100 kg

Verdens tyngste mann var 63 ganger så tung som verdens tyngste baby, men bare halvparten
så tung som den tyngste kjøtteteren på land. Men er den tyngste klokken tyngre enn verdens
tyngste stridsvogn? Og er det noe i verden som veier mer enn blåhvalen? GWR har svarene.

Tyngste ...

Bildene er ikke i skala
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