SUPERLATIVER

Da verdens eldste person,
Jennie Howell (USA), døde
16. desember 1956, ble Anne
Marie Carsterson (USA,
f. 24. januar 1849) den eldste
dalevende personen, men
også den yngste
personen som
har hatt tittelen,
en rekord som
ikke hadde blitt
slått frem til
20. mars
2017.

21. januar 1989 fikk
Augusta Bunge (USA,
f. 13. oktober 1879) vite
at hun hadde blitt
tipp-tipp-tippoldemor
da hun var 109 år
gammel, etter at
tipp-tippoldebarnet
hennes fødte sønnen
Christopher John Bollig.

26. desember 2005 ble
Cranston Chipperfield
(UK) den yngste
personen som har
ledet et sirkus fra manesjen
på Circus Royale i Strathclyde
Country Park i Lanarkshire i
UK, da han var tre år gammel.
Han er åttende generasjon
med sirkusdirektører i
Chipperfield-familien.

10. april 1912 dro Millvina Dean (UK, f. 2. februar
1912), foreldrene hennes og den 18 måneder
gamle broren med RMS Titanic på jomfruturen.
De reiste på tredje klasse. Millvina, moren og
broren overlevde da «skipet som ikke
kunne synke», traff et isfjell
14. april 1912 og begynte å gå
ned. Faren, Bert, var blant de
1517 passasjerene som døde.

Mita Klima (Østerrike,
f. 1893) skal ha vært 13 år
gammel da hun
konkurrerte i
singles-konkur
ransen i 1907.

Wimbledon-deltaker
13 år

Andrew Bynum
(USA, f. 27. oktober
1987) ble den
yngste personen
som har spilt i en
NBA-kamp da han
spilte for Los Angeles
Lakers mot Denver
Nuggets (begge fra
USA) 2. november 2005.

Tucker Roussin (USA, f. 9. mai
2013) fikk åpen hjertekirurgi
mens han fremdeles var i magen
til moren sin, bare 24 uker inn i
svangerskapet. Operasjonen fant
sted i Philadelphia i Pennsylvania
i USA i februar 2013.

Pasient med åpen hjertekirurgi
24 uker etter befruktning

«Little Miss Miracle»
Shirley Temple (USA,
f. 23. april 1928) vant en
spesiell barnepris «som
takk for et enestående
bidrag til filmunderholdningsmediet i året 1934»
27. februar 1935, da hun
var 6 år gammel.

8. november 1996 ble den én time
gamle Cheyenne Pyle (USA) den
yngste pasienten som har fått
transplantert et hjerte, på Jackson
Children’s Hospital i Miami i Florida
i USA.

Edward «Bear» Grylls (UK,
f. 7. juni 1974) var 34 år
gammel da han ble
utnevnt til speider
bevegelsens
fremste talsperson.
Kunng jøringen ble
gjort av speider
bevegelsens råd i
London i UK 17. mai
2009. Tidligere var
den yngste som
hadde blitt utnevnt
til Chief Scout
Charles Maclean
(UK), som var 43 da han
fikk rollen i 1959.

«Chief Scout»
34 år og 334 dager

NBA-spiller
18 år og 6 dager

Oscar-vinner
6 år og 310 dager

Mottaker av transplantert hjerte
1 time

Saugat Bista (Nepal, f.
6. januar 2007) er den yngste
regissøren som har laget en
profesjonelt produsert film.
Han var 7 år
gammel da
Love You Baba
(Nepal, 2014)
hadde premiere
12. desember 2014.

Fire år gamle Julian Pavone
(USA, f. 14. mai 2004) spilte sin
20. konsert (minimumstallet
GWR har satt for denne
rekorden) 29. mars 2009.

Den yngste sjørøveren som er
dokumentert, er John King. 9. november
1716 erobret «Svarte Sam», eller
Samuel Bellamy (UK), passasjer
skipet Bonetta. King (som da var
mellom åtte og og elleve år gammel)
og moren hans var begge passasjerer
på skipet. Ifølge en nedtegnelse av
Abijah Savage (kapteinen på Bonetta)
datert 30. november 1716, insisterte
King på å slå seg sammen med
sjørøverne og truet med å ta livet av seg
selv eller skade moren hvis ikke han
fikk det som han ville. Til slutt sa
«Svarte Sam» ja.

«Little» Stevie Wonder
(USA, f. 13. mai 1950)
var bare 13 år gammel
da Recorded Live:
The 12 Year Old
Genius (1963)
gikk til topps på
listen i USA.

Soloartist på førsteplass
på albumlisten i USA
13 år og 103 dager

Filmregissør
7 år og 340 dager

Overlevende fra Titanic
72 dager
Sirkusdirektør
3 år

Marjorie Gestring (USA, f. 18. november 1922)
tok gull i stuping da hun var 13 år gammel under
OL i Berlin 12. august 1936.
13. august 1932, da han var 14. år og 309 dager
gammel, vant Kusuo Kitamura (Japan,
f. 9. oktober 1917) 1500 m fri under sommer-OL,
og ble med det den yngste individuelle OLgullvinneren (mann).

10. oktober 2014 fikk
Malala Yousafzai
(Pakistan, f. 12. juli
1997) Nobels fredspris
sammen med den
indiske aktivisten
Kailash Satyarthi.

Sjørøver
8–11 år

Gullvinner i individuell OL-gren
13 år og 268 dager

Trommeslager
4 år og 319 dager

Jagger Eaton (USA,
f. 21. februar 2001) var 11 år
gammel da han debuterte i
X Games 18, som ble arrangert
fra 28. juni til 1. juli 2012 i Los
Angeles i California i USA.
Han fullførte Skateboard Big
Air-øvelsen på 12. plass.

Utøver i X Games
11 år og 129 dager

Da han var 9 år
gammel, var
Samuel Keplinger
(Tyskland, f.
27. april 1998)
dommer i en kamp som
endte 0–0 mellom
SSV Bobingen og
SV Reinhartshausen
i Bobingen i Bayern
i Tyskland 24. februar
2008. Kampen var en
del av en turnering for
U7-guttelag.

Fotballdommer
9 år og 303 dager

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 år

< 13 år

Max Verstappen (Nederland, f. 30. september 1997)
var 17 år gammel da han kom på sjuendeplass
i Malaysia Grand Prix
29. mars 2015.

Fører som har tatt VM-poeng i formel 1
17 år og 180 dager

Brian Canter (USA,
f. 25. juni 1987) var 18 år
gammel da han var
med i 2005 Profes
sional Bull Riders
(PBR) World Finals. Han
kom blant de 50 beste
dette året, og steg til
åttendeplass på
rangeringen i 2006.

Vinner av Nobels fredspris
17 år og 90 dager

16. mars 2016 var norske
Alexandra Andresen
(f. 23. juli 1996) 19 år
gammel og hadde en
beregnet formue på
1 180 000 000 dollar
(rundt 10,03 mrd kr), ifølge
Forbes. Hun konkurrerer i
profesjonell dressurridning.
Familiens formue kommer
fra tobakkindustrien.

Callum Gathercole (UK, f. 15. mai 1995)
var 20 år gammel da han begynte å ro
over Atlanterhavet fra øst til vest, fra
La Gomera til Antigua, i båten Small
and Mighty. Roturen varte 58 dager,
15 timer og 15 minutter, fra 20. desember 2015 til 16. februar 2016. Ifølge
reglene til Ocean Rowing Society,
regnes datoene for rorekorder etter
rekordholderens alder ved avreise.

Kim Jong-un ble leder i Nord-Korea
17. desember 2011, etter at faren hans,
Kim Jong-il, døde. Kim Jong‑uns
nøyaktige alder har aldri blitt bekreftet
offisielt, men det antas at han var
27 år gammel da han
tok over for faren, selv
om fødselsdatoen
hans er listet opp som
8. januar 1982 eller
samme dato i 1983 eller
1984.

< 18 år

Dollarmilliardær (nålevende)
19 år og 236 dager

Person som har rodd over et hav alene
20 år og 219 dager

Charlie Duke (USA,
f. 3. oktober 1935)
ble den yngste
personen som har
landet på månen,
med 36 år, da han
landet 21. april
1972 under Apollo
16-ekspedisjonen.

Theodore Roosevelt
(f. 27. oktober 1858) ble
amerikansk president
14. september 1901,
etter attentatet mot
forgjengeren, William
McKinley.
Den yngste valgte
presidenten i USA var
John F. Kennedy
(f. 29. mai 1917), som
var 43 år og 236 dager
gammel da han ble
president 20. januar 1961.

Okserytterproff
18 år og 125 dager

Månevandrer
36 år og 201 dager

President i USA
42 år og 322 dager

Statsoverhode (nåværende)
rundt 27 år

< 30 år

Person som har vært
verdens eldste
107 år og 327 dager

Tipp-tipp-tippoldemor
109 år og 100 dager

< 110 år

Vi presenterer noen av GWRs yngste rekordknusere,
fra en 109 år gammel tipp-tipp-tippoldemor til en ufødt baby.

Yngste ...

