SUPERLATIVER

Den længste benfisk er sildekongen (Regalecus
glesne), der lever over hele verden. I ca. 1885
blev et 7,6 m langt pragteksemplar fundet, med
en vægt på 272 kg, af en fisker i Pemaquid Point
i Maine, USA. En anden sildekonge, der er blevet
set nær Asbury Park, New Jersey, USA den 18. juli
1963, blev anslået til at have været 15,2 m lang. Den
blev set af et hold forskere fra Sandy Hook Marine
Laboratory.

Xie Qiuping (Kina) har passet godt
på sit hår siden 1973, hvor hun var
13 år gammel. Da det sidst blev målt,
den 8. maj 2004, var hendes hår
5,627 m langt.

Grand Canyon opstod for millioner af år siden
langs Colorado-floden i det nordlige Arizona, USA.
Kløften strækker sig 446 km fra Marble Gorge til
Grand Wash Cliffs – det er længere end hele Londons
undergrundssystem lagt sammen. Kløften er 1,6 km dyb,
og dens bredde strækker sig fra 0,5-29 km.

Kløft
446 km

Den 11. dec. 2004 tog
mere end 5 millioner
mennesker hinanden
i hånden for at forme
en 1.050 km lang
menneskekæde fra
Teknaf til Tentulia
i Bangladesh.
Begivenheden var en
protest for at opnå et
retfærdigt politisk valg.

Den Kinesiske Mur har
en grundlængde på
3.460 km – mere end
Englands længde gange
tre. Den har yderligere
3.530 km mur i form af
forskellige udstik og
tilføjelser.

Oprindelsesstedet for Nilen er
Lake Victoria i det østlige Centralafrika.
Fra den mest afsides biflod længst væk i
Burundi flyder Nilen hele 6.695 km. Det er
længere end Mississippifloden, Rhinen,
Seinen og Themsen lagt sammen!

Den længste High Voltage Direct
Current (HVDC) højspændingslinje
er Rio Madeira i Brazilien, der løber
mere end 2.500 km mellem Porto
Velho og São Paulo. Ledningerne
transporterer vandelektrisk kraft fra
Itaipu-dæmningen til São Paulo hen
over store dele af den amazoniske
regnskov.

Verdens længste trafikprop
nogensinde strakte sig d. 16.
feb. 1980 176 km mod nord fra
Lyon mod Paris, Frankrig.
Verdens længste
trafikprop i antallet
af køretøjer indeholdt
18 millioner biler, der
sneglede sig frem langs den
øst-vesttyske grænse den
12. april 1990.

Danyang-Kunshan
Grand-broen på Jinghu
højhastighedsjernbane
(aka Beijing–Shanghai
højhastighedsjernbane) er
164 km lang. Denne bro, der
åbnede i juni 2011, krydser
også den 114 km lange
Langfang-Qingxian viadukt, den
næstlængste bro i verden.

Flod
6.695 km

Trafikprop
176 km

Bro
164 km

Højspændingsnetværk
2.500 km

Mur
3.460 km

Den 15. okt. 2010 borede ingeniøer,
der arbejdede 2.000 m under de
schweitsiske alper, igennem den
sidste klippeblok, der stod i vejen
for fuldførelsen af verdens længste
togtunnel. Den 57 km lange Gotthard
Base Tunnel tog 14 år at bygge og
kostede 12,2 mia schweizerfranc (ca.
80 mia. kr.). Åbningsceremonien fandt
sted d. 1. juni 2016. Den åbnede d. 11.
december 2016, og tunnelen bruges
dagligt af 300 tog.

Den 16. dec. 2011 satte
ansatte fra Lyreco
Deutschland GmbH (DEU) en
37,41 km lang kæde sammen
af papirklips til en begivenhed
ved InterContinental Berlin
hotel i Tyskland.

Den 20. august 2015 afslørede
Shililanshan (Kina) en brudekjole med et
slæb på 2.599 m i Xiamen, Fujian, Kina.
Det er mere end 20 gange længere end en
fodboldbane.
Mnogo Mebeli (RUS) konstruerede en 1.006,61 m
lang sofa i Saratov, Rusland den 25. juli 2014.

Togtunnel
57 km

Brudekjoleslæb
2.599 m

Papirklipskæde
37,41 km

Menneskekæde
1.050 km

Med en længde på 7,353 km bestod det
længste tog af 682 togvogne drevet frem
af otte diesel-elektrisk lokomotiver. Toget
blev samlet af BHP Iron Ore og rejste 275 km
på tværs af Australien den 21. juni 2001. Det
var også det tungeste tog, da det vejede
99.732,1 ton.

Tog
7,353 km

Med sine 41,42 m, eller
omtrent den dobbelte længde
af en bowlingbane, er verdens
længste cykel bygget af
energiselskabet Santos og
University of South Australia
(begge AUS). Den blev kørt
i Adelaide, Australien den
17. januar 2015.

Cykel
41,42 m

Mærsks Triple E (DK) containerskibe er 399 m lange – mere
end fem og en halv gange længere end en 747 jumbojet.
Det førende containerskib er MV Mærsk Mc-Kinney
Møller, der blev søsat fra Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering skibsværft i Okpo, Geoje, Sydkorea, den 24.
februar 2013.

Skib
399 m

Netpythonen (Python
reticulatus) fra Sydøstasien,
Indonesien og Filippinerne
bliver ofte længere end 6,25 m.
Den længste, der nogensinde er
fundet, var 10 m lang; den blev
skudt i Celebes (nu Sulawesi),
Indonesien i 1912.

Slange
10 m

Melvin Boothe (USA) kunne
fremvise negle med en
gennemsnitslængde på
98,5 cm, da de blev målt
i Troy, Michigan, den 30.
maj 2009. Melvin døde
i decemper 2009. De
længste fingernegle
nogensinde (kvinder)
tilhørte Lee Redmond
(USA). Lee begyndte at
lade sine negle gro i 1979
og plejede dem herefter
grundigt, indtil de nåede en
længde på 8,65 m.

Fingernegle (gennems.)
98,5 cm

100%

Sofa
1.006,61 m

Den længste hotdog var 203,80 m lang og
lavet af Novex S.A. (Paraguay) på Expoferia
2011 i Mariano Roque Alonso, Paraguay den
15. juli 2011.

Hotdog
203,80 m

Fisk
7,6 m

Anthony Victor (IND) har
hår, der vokser ud fra
midten af hans ydre øre,
der er 18,1 cm lange på
deres længste.

Ørehår
18,1 cm

En art af vandrende pinde
(Phryganistria chinensis)
blev fundet i 2014 og målt
til 62,4 cm. Et eksemplar
kan ses i samlingen i
Insect Museum of West
China i Chengdu, Sichuanprovinsen.

Insekt
62,4 cm

MENNESKETAND FJERNET
Vores gennemgang af verdens
længste ting begynder her, med
en 3,2 cm lang tand. I slutningen
af vores gennemgang vil du læse
om et tog, der er længere end
Las Vegas Strip’en, en trafikprop
dobbelt så lang som Panama
Kanalen og en flod, der gør de
fleste andre længder til skamme.

Hår (kvinde)
5,627 m

Nick Stoeberl (USA) har en tunge
på 10,1 cm fra spidsen til midten
af hans lukkede overlæbe, hvilket
blev målt i Salinas, Californien,
USA den 27. november 2012.

Tunge
10,1 cm

Snørebåndsormen (Lineus longissimus) er en bændelorm,
der lever på lavt vand i Nordsøen. I 1864, efter en storm på
St Andrews i Fife, UK, blev et 55 m langt eksemplar – længere
end en olympisk svømmebane – fundet da den skyllede op på
stranden.

Dyr
55 m

Harry Hurley fra North Carolina, USA dyrkede en
Vigna unguiculata sesquipedalis, der var 1,3 m
lang, da den blev målt den 13. september 1997
ved North Carolina State Farmers Market.

Bønne
1,3 m

En 3,2 cm lang tand blev
fjernet fra Loo Hui Jings
(SGP) mund i Singapore
den 6. april 2009 af dr.
Ng Lay Choo på Eli Dental
Surgery.

Mennesketand fjernet
3,2 cm
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Vi antager ofte ting, som vi er sikre på, hvorefter det viser sig, at det faktisk
ikke er tilfældet. Det længste dyr kan ikke være en orm… vel?
Er det muligt, at et tog kan veje mere end 800 blåhvaler? Og tror du på, at der
engang var en trafikprop med 18 mio. biler? Læs videre for at finde ud af det!

Længste ...

