SUPERLATIV

Burj Khalifa-tornet har
haft rekordet som den
högsta byggnaden
sedan det invigdes i
Dubai, FAE den 4 januari
2010. Med sina 828 m är
det 160 våningar höga
tornet också den högsta
konstgjorda strukturen på land.

Byggnaden
828 m

Zhongyuan-buddhan
i Lushan-kommunen,
Henan-provinsen,
Kina, reser sig 127,64 m
över landskapet. Den
invigdes den 1 september
2009 och mättes den
2 december samma
år. Det är mer än 76
gånger högre än
en genomsnittlig
person.

Statyn
127,64 m

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

”Hyperion” är ett redwoodträd
(Sequoia sempervirens) som
nådde en höjd på 115,54 m när
det mättes i september 2006.
Det upptäcktes av Chris Atkins
och Michael Taylor (båda USA)
i Redwood National Park,
Kalifornien, den 25 augusti
2006. Det är nästan dubbelt
så högt som den högsta
julgranen.

Trädet (levande)
115,54 m

100–500 m

Bålet
47,39 m

Ett påskägg i choklad
som var 10,39 m högt
tillverkades av Tosca
(Italien) och mättes på
Le Acciaierie Shopping
Village i Cortenuova,
Italien, den 16 april
2011. Det hade en
omkrets på 19,6 m
vid sin bredaste
punkt och vägde
hela 7,2 ton.

Påskägget i choklad
10,39 m

Zeng Jinlian (1964–
1982) från byn Yujiang
i Bright Moonkommunen, Hunanprovinsen, Kina,
var 2,46 m lång när
hon dog, den
13 februari 1982.

Kvinnan (någonsin)
2,46 m

Salto Angel (”Änglafallet”) i
Venezuela ligger på en gren
av Carrao-floden och är
det högsta vattenfallet
i världen. Det har en total
fallhöjd på 979 m, och den
enskilt högsta fallhöjden är
807 m. Fallet namngavs efter
den amerikanska piloten
Jimmie Angel (d. 8 december
1956), som rapporterade
det i sin loggbok den 16
november 1933 trots att det
också hade rapporterats
av den venezuelanska
upptäcktsresanden Ernesto
Sánchez la Cruz år 1910.

Vattenfallet
979 m

Ett isberg som uppskattningsvis reste sig 167 m – eller 55
våningar – över vattenlinjen
rapporterades utanför västra
Grönlands kust av isbrytaren
USCGC Eastwind år 1957.

Isberget
167 m

Om ”höjd” definieras som
längden som en struktur
höjer sig uppåt från jordens
yta så är Magnolia Extended
Tension Leg Platform i
Mexikanska golfen världens
högsta människotillverkade
struktur. Den sträcker sig
1 432 m från havsbotten
till toppen av den flytande
plattformen.

Strukturen
1 432 m

Flaggstången på
Kung Abdullahs torg i
Jeddah, Saudiarabien,
är 171 m hög. På den
vajar en flagga som
är 49,35 m lång –
lika lång som
en olympisk
simbassäng!

Flaggstången
171 m

En vuxen hangiraff
(Giraffa camelopardalis)
är -mellan 4,6 och 5,5
m hög. Den högsta
giraffen någonsin var
en Masai-hane (G. c.
tippelskirchi) på Chester
Zoo (Storbritannien), vid
namn George, som var
5,8 m vid nio års ålder.

Däggdjuret
4,6–5,5 m

Everest är kanske det högsta
berget (med sina 8 848 m),
men Mauna Kea (Vita berget)
på ön Hawaii, USA, är det
längsta. Mäter man det
från dess fot under havet i
hawaiianska djupet till dess
topp är det 10 205 m högt, av
vilka 4 205 m ligger ovanför
havsnivån.

Berget
10,205 m

Gasplattformen Troll A, i
Nordsjön utanför Norges
kust, är 472 m hög och
väger ungefär 683 600
ton. Den står 303 m under
vattenytan. Troll A är
tillverkad av tillräckligt
med stål för att bygga 15
Eiffeltorn, och tillräckligt
med betong för att bygga
grunden till 215 000 hus.
Det är också det högsta
människotillverkade
föremål som har flyttats,
då den bogserades ut till
sin nuvarande plats.

Offshore-gasplattformen
472 m

Dinosauriefossil som upptäcktes år 1994 i
Oklahoma, USA, tillhör vad man tror vara den
största varelse som någonsin har gått på
jordens yta. Sauroposeidon var 18 m hög –
lika stor som ett fyravåningshus – och vägde
60 ton.

Dinosaurien
18 m

Royal Caribbeans Oasis-klassade kryssningsfartyg MS
Oasis of the Seas och MS Allure of
the Seas som lanserades mellan
2009 och 2010 är 81 m mellan
kölen och skorstenen när den 7 m
höga teleskopskorstenen .

Passagerarfartyget
81 m

Det tog två veckor för Ted
Siebert och hans team från
Sand Sculpture Company
(USA) att bygga världens
högsta sandslott.
Slottet restes i Virginia
Key Beach i Miami,
Florida, USA, i oktober
2015 och var
13,97 m högt.

Sandslottet
13,97 m

Den längsta mannen i medicinsk
historia är Robert Pershing
Wadlow (USA), som när han
mättes för sista gången den 27
juni 1940 var 2,72 m lång. Han
var 1,63 m redan vid fem års
ålder och passerade 2,45 m
när han var 17, vilket – inte
överraskande – gjorde
honom till den längsta
tonåringen (någonsin). När
han dog, vid bara 22 års ålder,
begravdes han i en 3,28 m
lång kista. För att läsa mer om
denna anmärkningsvärda man
kan du bläddra till sidan 66.

Mannen (någonsin)
2,72 m

I december 1950 avtäckte
Northgate Mall i Seattle,
Washington, USA, sin nya
julgran: en fullt pyntad
Douglas-gran (Pseudotsuga
menziesii) som enligt
rapporter nådde höjden
67,36 m.

Julgranen
67,36 m

Cheopspyramiden i Giza, Egypten är
världens högsta. Den är också känd
som ”den stora pyramiden” och var
146,7 m hög när den färdigställdes
för 4 500 år sedan, men erosion och
vandalism har reducerat höjden till
dagens 137,5 m.

Pyramiden
146,7 m

Ett bål som var 47,39 m
högt restes av Slinningsbålet (Norge) och tändes den
25 juni 2016 i Ålesund, Norge.
Brasan byggdes för hand under
ungefär tre månaders tid.

Den högsta av dessa
statyer – eller moai – som
fortfarande står upp på
Påskön (Rapa Nui) är 9,8
m hög. Den 74,39-ton
tunga figuren står på Ahu
Te Pito Kura och
har döpts till
”Paro”.

Moain (stående)
9,8 m

Genomsnittslängd
på en människa
1,66 m

I februari 2008 byggde invånare
i Bethel, Maine, USA, en snögubbe (vid namn Olympia, så tekniskt sett en snögumma)
som var 37,21 m hög. Den
högresta damen hade
granar till armar och
skidor till ögonfransar.

Snögubben
37,21 m

30–100 m

Det som hjälper Richie
Trimble (USA) att se över
den högsta giraffen
är den 6,15 m höga
Stoopidtaller. För
att bevisa att den
kunde användas
cyklade Richie
minimidistansen
100 m i Los Angeles
den 26 december
2013.

Cykeln
6,15 m

6–30 m

När han mättes den 4 oktober 2011 var Zeus (2008–
2014), en grand danois som
ägdes av familjen Doorlag i
Otsego i Michigan, USA,
1,11 m till
manken..

Hunden (någonsin)
1,11 m

0–6 m

Vad är högst? Den högsta snögubben eller den högsta dinosaurien? Det största
kryssningsfartyget eller den högsta statyn? Och var passar du in? Du är säkert
kortare än den längsta mannen, men i jämförelse med den högsta hunden?

Högsta…

