SUPERLATIVER

Hennes Majestet dronning Elizabeth II (UK)
ble født 21. april 1926 og ble verdens eldste
monark 23. januar 2015, i en alder av 88 år
og 277 dager. 2. mai 2012 var hun 91 år og
11 dager gammel.

Regjerende monark
91 år og 11 dager

Makhonjwafjellene i Sør-Afrika er
dannet av steiner som er opptil
3,6 milliarder år gamle. Fjellene har
en makshøyde på rundt 1800 m over
havet.

Fjellkjede
3,6 milliarder år

De eldste kjente eksemplene på
egyptiske hieroglyfer ble funnet i 1999
i Abydos 500 km sør for Kairo. De er
preget på leire og elfenben og er datert
til et sted mellom 3400 f.kr. og 3200 f.kr.

Egyptiske hieroglyfer
5300 år

Bakken, som ligger i Klampenborg nord
for København, åpnet i 1583 og er verdens
eldste åpne fornøyelsespark. Parken
hevder å ha over 150 attraksjoner, inkludert
en berg-og-dal-bane i tre bygget i 1932.

Ørsmå, diamantaktige krystaller
av zirconium (ZrSiO 4) fra Jack
Hills i Vest-Australia er de eldste
mineralene som er datert på jorden.
En studie fra 2014 anslår alderen
deres til å være 4,374 milliarder
år, ±6 millioner år. Dette betyr
at krystallene ble dannet rundt
160 millioner år
etter jorden
selv.

Fragment av jorden
4,374 milliarder år

Magasinet Nature presenterte i
2015 noen steinverktøy de mener er
3,3 millioner år gamle. Steinflakene
og amboltene ble gravd opp
i 2011 i nærheten av Lake
Turkana i Kenya av Sonia
Harmand fra Stony Brook
University (USA) og teamet
hennes.

Steinverktøy
3,3 millioner år

En metusalemfuru (Pinus
longaeva) som ble kalt
Prometheus, ble hugget ned ved
Wheeler Peak i Nevada i USA
i 1963. Selv om man telte 4867
ringer i stammen, hadde treet
stått i tøffe omgivelser og
hadde derfor vokst saktere
enn normalt. Den virkelige
alderen ble anslått til
rundt 5200 år.

Tre
5200 år

Levens Hall i Cumbria i UK har planteskulpturer som ble plantet
og klippet på 1690-tallet. Her finner vi blant annet busker
formet som sjakkbrikker, en dommerparykk og store paraplyer.
Fornøyelsespark
434 år

26. juli 1920, under OL i Antwerpen, ble Oscar
Swahn (Sverige, f. 20. oktober 1847) den eldste
OL-medaljevinneren i en alder av 72 år og 280 dager.
4. juli 1912 hadde Swahn deltatt på skytelaget som
vant herrenes 100 m løpende hjort (doble skudd) under
OL i Stockholm i Sverige, da han var 64 år og 258 dager
gammel. Denne seieren sikret ham rekorden for eldste
OL-gullvinner. 100 m løpende hjort var en skyteøvelse i
OL fra 1908 til 1948.

OL-medaljevinner
72 år og 280 dager

Hage med planteskulpturer
327 år

Den eldste iskjerneprøven
som er tatt opp
inneholder 740 000 år
med klimahistorie.
Den er 3139 m lang
med en diameter på
10 cm. Prøven ble
boret ut i Dome C i
Antarktis av EPICA
(European Project
for Ice Coring in
Antarctica) og
offentliggjort
9. juni 2004.

Iskjerneprøve
740 000 år

Det eldste dokumenterte
virveldyret er Haikouichthys.
Dyret regnes som en tidlig
fisk og hadde hode, hale,
gjeller og ryggfinne.

Virveldyr
530 millioner år

I 1903 ble forhistoriske hulemalerier
oppdaget i El Castillo-hulen i Puente
Viesgo i Cantabria i Spania. Ved siden
av malerier av dyr er det en rød skive
som er minst 40 800 år gammel. I
nærheten er det et håndavtrykk som
er minst 37 300 år gammelt.

Hulemalerier
40 800 år

Nisiyama Onsen Keiunkan i Hayakawa i Yamanashi-prefekturet i Japan er et hotell som har vært i drift siden 705 e.kr.

Hotell
1312 år

Den eldste dyrehagen
i kontinuerlig i drift er
Tiergarten Schönbrunn
i Wien i Østerrike. Den
ble åpnet for publikum
i 1779, selv om den
opprinnelig ble
etablert i 1752 som
kronens eget
menasjeri.

Dyrehage
265 år

En gullfisk som het Tish og tilhørte Hilda
og Gordon Hand fra Carlton Miniott i North
Yorkshire i UK levde i 43 år. Hildas sønn Peter
vant Tish på et tivoli i 1956.

Gullfisk
43 år

Eksistensen av Nyasasaurus parringtoni ble etablert
på bakgrunn av en del av et skjelett i et fossilfunn fra
Nyasasjøen i Tanzania. Skjelettet er 240 millioner år
gammelt, og er fra et dyr på størrelse med en labrador.
N. parringtoni ble formelt klassifisert i desember 2012.

Dinosaur som er datert
240 millioner år

De første plantene som ble dyrket,
er åtte arter fra nyere steinalder. De
ble dyrket av jordbrukssamfunn tidlig
i holocen i Sørvest-Asias fruktbare
halvmåne-region rundt 9500 f.kr.
og er lin, fire arter belgfrukt og tre
arter korn.

Plante kultivert til bruk som mat
11 500 år

Det islandske alltinget ble stiftet i 930 e.kr.
Denne forsamlingen ble nedlagt i 1800,
men gjenopprettet av Danmark som
et rådgivende organ i 1843, som
igjen ble gjort om til lovgivende
forsamling i 1874.

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

12. februar 2002 kunngjorde en gruppe
paleontologer ledet av professor Peter
Doyle (UK) at de hadde funnet oppkastet
til en fiskeøgle.

Oppkast
160 millioner år

> 100 millioner år

Druer (Vitis vinifera)
er de eldste plantene
man har dyrket
hovedsakelig for å lage
drikke. Det tidligste
dokumenterte beviset
for at druer har blitt
brukt til produksjon av
vin er fra 6000 f.kr. i
Mesopotamia (dagens
Irak).

Plante dyrket til bruk som
drikke
8000 år

8000–100 millioner år

Kırkpınar-brytefestivalen
har blitt arrangert hvert
år siden 1460 ved Edirne i
Tyrkia. Deltakerne smøres
inn i olje og konkurrerer
om et gullbelte.

Brytekonkurranse
557 år

Eksisterende parlament
1087 år

Jeanne Louise Calment (Frankrike) ble
født 21. februar 1875, med foreldrene
Nicolas (1837–1931) og Marguerite (f.
Gilles, 1838–1924). Hun døde 122 år etter
på et gamlehjem i Arles i Sør-Frankrike
4. august 1997.

Den eldste flaskeposten tilbrakte
108 år og 138 dager til sjøs etter
å ha blitt sluppet ut av Marine
Biological Association (UK) i
Nordsjøen (52°4,8'N, 003°37'Ø)
30. november 1906. Meldingen
ble funnet på den tyske øya
Amrum 17. april 2015.

500–8000 år

Person
122 år og 164 dager

Creme Puff ble født
3. august 1967 og
levde til 6. august
2005, i over 38 år!
Hun bodde sammen
med eieren Jake
Perry i Austin i
Texas i USA.

Katt
38 år og 3 dager

Flaskepost
108 år og 138 dager

100–500 år

Den eldste pålitelig
målte alderen til en hund
er 29 år og 5 måneder, for
en australsk kveghund
som het Bluey, som
tilhørte Les Hall fra
Rochester i Victoria i
Australia. Bluey kom til
Les som valp i 1910, og
jobbet blant kveg og
sauer i nesten 20 år,
før han ble avlivet
14. november 1939.

Hund
29 år og 5 måneder

0–100 år

Her utforsker vi jordens 4,55 milliarder år lange historie og tar for oss alt fra
kjæledyr som lever eksepsjonelt lenge til de eldste delene av planeten vår.

Eldste ...

