SUPERLATIVER

Burj Khalifa (Khalifa Tårnet)
har holdt rekorden som
den højeste bygning,
siden det åbnede i Dubai,
UAE den 4. januar 2010.
Tårnet er 828 m højt og
er med sine 160 etager
også den højeste
menneskeskabte
bygning på land.

Bygning
828 m

Zhongyuan Buddhaskulpturen i Lushan
County, Henan Province,
Kina tårner sig 127,64
m op. Den blev indviet
den 1. september
2009 og blev målt den
2. december samme år.
Den er mere end 7.600
gange højere end
det gennemsnitlige
menneske.

Statue
127,64 m

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

“Hyperion” er en amerikansk
kæmpefyr (Sequoia
sempervirens), der var
115,54 m høj i september
2006. Træet blev opdaget
af Chris Atkins og Michael
Taylor (begge USA) i Redwood
National Park, Californien,
USA den 25. aug. 2006. Det er
dobbelt så højt som det
højeste juletræ.

Træ (levende)
115,54 m

100-500 m

Bål
47,39 m

Tosca (ITA) lavede
et 10,39 m højt
chokoladepåskeæg, der
blev målt i Le Acciaierie
Shopping Village i
Cortenuova, Italien
den 16. april 2011. Det
havde en omkreds
på 19,6 m ved det
bredeste punkt og
vejede kvalmende
7,2 ton.

Chokoladepåskeæg
10,39 m

Zeng Jinlian (1964-82)
fra landsbyen Yujiang
i Bright Moonkommunen Hunan
Province, Kina var
246,3 cm høj, da
hun døde den
13. februar 1982.

Kvinde (nogensinde)
2,48 m

Salto Angel (“Engelvandfaldet”)
i Venezuela ligger i en gren
af Carrao-floden og er det
højeste vandfald i verden.
Det har en total højde
på 979 m og det længste
enkelte fald i vandfaldet er
807 m langt.
Vandfaldet er navngivet
efter den amerikanske pilot
Jimmie Angel (død 8. dec.
1956), der skrev fundet ned
i sin dagbog d. 16. nov. 1933,
selvom den venezuelanske
opdager Ernesto Sánchez
la Cruz fandt det i 1910.

Vandfald
979 m

Et 167 m – eller 55 etager –
højt isbjerg blev fundet ud
for det vestlige Grønland af
isbryderen USCGC Eastwind
i 1957.

Isbjerg
167 m

Hvis “højde” er defineret ud
fra distancen, en konstruktion
strækker sig op ad fra jordens
overflade, så er Magnolia
Extended Tension Leg Platform
i Den Mexicanske Golf verdens
højeste menneskeskabte
konstruktion. Den strækker
sig 1.432 m op fra havbunden
til toppen af den flydende
platform.

Konstruktion
1.432 m

Flagstangen i Kong
Abdullah Square
i Jeddah, Saudi
Arabien er 171 m høj.
Den bærer et flag,
der er 49,35 m langt –
samme længde
som en olympisk
swimmingpooll!

Flagstang
171 m

En voksen hangiraf
(Giraffa camelopardalis)
er typisk mellem
4,6 m og 5,5 m
høj. Den højeste
giraf nogensinde
var en Masai
(G. c. tippelskirchi )
kaldet George, der
strakte sig 5,8 m i vejret
da han var ni.

Pattedyr
4,6–5,5 m

Everest er nok det højeste
bjerg (med 8.848 m), men
Mauna Kea (Det Hvide Bjerg)
på øen Hawaii, USA er det
største. Fra dets undersøiske
rødder i Hawaii-bækkenet til
dets spids tårner bjerget sig
10.205 m op, hvoraf de 4.205 m
er over vandets overflade.

Bjerg
10.205 m

Troll A-gasplatformen, der
ligger ud for Norges kyst i
Nordsøen er 472 m høj og
vejer ca. 672.800 ton. Dens
bund befinder sig 303 m
under vandets overflade.
Troll A er lavet af nok stål
til at bygge 15 Eiffeltårne
og nok cement, til at bygge
fundamentet til 215.000
huse. Det er også det
højeste menneskeskabte
bevægelige objekt, da
det blev flyttet ud til dens
nuværende beliggenhed.

Boreplatform i havet
472 m

Dinosaurfossiler fundet i 1994 i Oklahoma,
USA tilhører, hvad man mener at have været
det største dyr, der nogensinde har gået på
jordens overflade. Sauroposeidon var 18 m
høj – på størrelse med en fireetagers bygning
– og vejede 60 ton.

Dinosaur
18 m

Royal Caribbeans to enorme
Oasis-færger fra 2009 og
2010, MS Oasis of the Seas
og MS Allure of the Seas,
måler 81 m fra køl til toppen af
skorstenen, når skårstene er
rejkst mest muligt op.

Færge
81 m

Det tog to uger for
Ted Siebert og hans hold fra
Sand Sculpture Company
(USA) at bygge verdens
højeste sandslot. Det
tårner sig op på Virginia
Key strand i Miami,
Florida, USA og blev
målt i oktober 2015
til at være 13,97 m
højt.

Sandslot
13,97 m

Den højeste mand i den
medicinske historie er Robert
Pershing Wadlow (USA) der, da
han sidst blev målt den 27. juni
1940, var 2,72 m høj. Han var
allerede 1,63 m høj, da han
var fem år gammel, og var
over 2,45 m i en alder af 17
år, hvilket gør ham til den
– ikke særlig overraskende
– højeste teenager
(nogensinde). Da han
døde som 22-årig, blev han
begravet i en 3,28 m lang kiste.
Du kan læse mere om denne
enestående mand på side 66.

Mand (nogensinde)
2,72 m

I december 1950 afslørede
Northgate indkøbscenter
i Seattle, Washington, USA
deres nye juletræ: en fuldt
dekoreret Douglas-fyr
(Pseudotsuga menziesii ), der
var hele 67,36 m højt.

Juletræ
67,36 m

Khufu-pyramiden ved Giza, Egypten
er verdens højeste. Den er også
kendt som den Store Pyramide
og var 146,7 m høj, da den blev
færdigbygget for cirka 4.500 år
siden. Erosion og vandalisme har
dog reduceret dens flotte
højde til 137,5 m i dag.

Pyramide
146,7 m

Et 47,39 m højt bål blev
stablet på “brædderne”
af Slinningsbålet (NOR) og
antændt den 25. juni 2016 i
Ålesund, Norge. Bålet blev bygget
med hænderne over en periode på
tre måneder.

Den højeste af statuerne
– moai – der stadig står på
Påskeøen (Rapa Nui), er
9,8 m høj. Den 74,39 tons
tunge statue står ved Ahu
Te Pito Kura og er blevet
navngivet
“Paro”.

Moai (stående)
9,8 m

Gennemsnitlige
menneskehøjde:
1,66 m

I feb. 2008 byggede beboerne
fra Bethel i Maine, USA en
snemand (kaldet Olympia, så
faktisk en snekvinde), der
var 37,21 m høj. Den lange
frøken havde grantræer
som arme og ski som
øjenvipper.

Snemand
37,21 m

30-100 m

Hvis Richie Trimble (USA)
skulle se over den højeste
giraf, var den 6,15 m høje
Stoopidtaller genial. For at
bevise, at man kunne køre
på den, cyklede Richie
100 m i Los Angeles,
Californien, USA
den 26. dec. 2013.

Cykel
6,15 m

6-30 m

Da granddanoisen Zeus
(2008-14), ejet af familien
Doorlag fra Otsego
i Michigan, USA blev målt
den 4. oktober 2011, målte
den 1,11 m ved
skulderen.

Hund (nogensinde)
1,11 m

0-6 m

Hvad er størst? Den højeste snemand eller den højeste dinosaur? Det største
krydstogtskib eller den højeste statue? Og hvor passer du ind? Du er i hvert fald
mindre end den højeste mand, men hvad med den højeste hund? Find ud af det!

Højeste …

