SUPERLATIVER

Da Jennie Howell (USA),
verdens ældste person,
døde den 16. december 1956,
blev Anne Marie Carsterson
(USA, f. 24. jan. 1849) ikke
blot det ældste levende
menneske, men
også den yngste
person til at
have den titel –
en rekord, der
stadig står pr.
20. marts
2017.

Den 21. januar 1989 fandt
Augusta Bunge (USA, f.
13. okt. 1879) ud af, at
hun var blevet tip-tiptip-oldemor i en alder
af 109, da hendes
tip-tip-oldebarn fødte
sønnen Christopher
John Bollig.

Den 26. dec. 2005 blev
den tre-årige Cranston
Chipperfield (UK)
den yngste person
til at indtage scenen som
ringmester, i cirkusset Circus
Royale i Strathclyde Country
Park i Lanarkshire, UK. Han
er den ottende generation af
ringmestre i cirkusfamilien
Chipperfield.

Den 10. april 1912 sejlede Millvina Dean (UK, f.
2. feb. 1912), hendes forældre og hendes 18
måneder gamle bror af sted på jomfrurejsen om
bord på cruiseskibet RMS Titanic. De rejste på
tredje klasse. Millvina, sammen med sin
mor og bror, overlevede, da det
“usynkelige” skib ramte et isbjerg
d. 14. april 1912 og begyndte at
synke. Hendes far Bert var en af
de 1.517 passagerer, der døde.

Andrew Bynum
(USA, f. 27. okt.
1987) blev den
yngste spiller i en
NBA-kamp, da han
kom på banen for Los
Angeles Lakers mod
Denver Nuggets (begge
USA) den 2. november
2005.

NBA-spiller
18 år og 6 dage

Edward “Bear” Grylls
(UK, f. 7. juni 1974) var
34 år gammel, da
han blev valgt
som spejderchef.
Bekendtgørelsen,
foretaget af Rådet
for Spejdere, fandt
sted i London, UK
d. 17. maj 2009.
Tidligere var den
yngste spejderchef
Charles Maclean
(UK), der var 43 år
gammel, da han blev
udnævnt i 1959.

Spejderchef
34 år og 334 dage

Tucker Roussin (USA, f. 9. maj
2013) fik en hjerteoperation,
mens hun stadig lå i sin mors
mave, i en alder af 24 uger.
Operationen fandt sted i
Philadelphia, Pennsylvania, USA i
feb. 2013.

Hjerteoperationspatient
24 uger (stadig inde i maven)

“Little Miss Miracle”
Shirley Temple (USA,
f. 23. april 1928) vandt
en speciel ungdomspris
for “taknemmelig
påskønnelse af hendes
enestående bidrag til
skærmunderholdning i
året 1934” den 27. februar
1935 i en alder af 6.

Oscar-vinder
6 år og 310 dage

Mita Klima (AUT, f. 1893)
var efter sigende 13 år
gammel, da hun
i 1907 deltog i
turneringen i
single.

Wimbledon-deltager
13 år

Den 8. nov. 1996 blev den en time
gamle Cheyenne Pyle (USA) den
yngste patient nogensinde, som har
modtaget et hjerte i en transplantation.
Operationen fandt sted på Jackson
Children’s Hospital i Miami, Florida.

Hjerteorganmodtager
1 time

Saugat Bista (NPL,
f. 6. jan. 2007) er den
yngste instruktør for en
professionel film. Han var
7 år, da Love You
Baba (NPL,
2014) udkom
i biograferne
den 12.
december 2014.

Den 4-årige Julian Pavone
(USA, f. 14. maj 2004)
spillede sin 20. koncert
(minimumstallet, GWR
kræver for denne rekord) den
29. marts 2009.

Den yngste pirat, som vi har
bekræftede beviser for, er John King.
Den 9. november 1716 kaprede
den berygtede pirat “Black
Sam”, aka Samuel Bellamy (UK),
passagerskibet Bonetta. King
(dengang imellem 8 og 11 år gammel)
og hans mor var om bord på skibet.
Ifølge en udtalelse af Abijah Savage
(kaptajnen på Bonetta) dateret
30. nov. 1716, insisterede King på
at tilslutte sig piratmandskabet og
truede med at dræbe sig selv eller sin
mor, hvis han ikke fik lov. Til sidst
tillod “Black Sam” det.

“Little” Stevie Wonder
(USA, f. 13. maj 1950)
var blot 13 år gammel,
da Recorded Live:
The 12 Year Old
Genius (1963)
blev nr. 1 på
hitlisten.

Solokunstner som nr. 1
på amerikansk hitliste
13 år og 103 dage

Filminstruktør
7 år og 340 dage

Overlevende fra Titanic
72 dage
Cirkus-ringmester
3 år

Marjorie Gestring (USA, f. 18. nov. 1922) tog
guldet i udspring i en alder af 13 år ved OL i
Berlin den 12. august 1936.
Den 13. august 1932 vandt Kusuo Kitamura
(JPN, f. 9. okt. 1917) 14 år og 309 dage gammel
1.500 m fri svømning til sommer-OL, hvilket
gjorde ham til den yngste individuelle OLguldmedaljevinder (mænd).

Den 10. okt. 2014 modtog
Malala Yousafzai (PAK,
f. 12. juli 1997) sammen
med forkæmperen for
indiske rettigheder
Kailash Satyarthi
Nobels fredspris.

Pirat
8-11 år

Individuelle OL-guldmedaljevinder
13 år og 268 dage

Trommeslager
4 år og 319 dage

Jagger Eaton (USA, f. 21. feb.
2001) var 11 år gammel,
da han havde debut til
X Games 18, fra d. 28. juni til
d. 1. juli 2012 i Los Angeles,
Californien, USA. Han
konkurrerede i Skateboard
Big Air og blev nummer 12.

X Games-deltager
11 år og 129 dage

Som 9-årig
dømte Samuel
Keplinger (GER,
f. 27. april 1998)
0-0-kampen
mellem SSV Bobingen
og SV Reinhartshausen
i Bobingen, Bavaria,
Tyskland den
24. februar 2008.
Kampen var en del af
en U7-turnering.

Fodbolddommer
9 år og 303 dage

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 år

< 13 år

Max Verstappen (HOL, f. 30. sep. 1997) var 17 år
gammel, da han endte som nummer syv i det
malaysiske Grand Prix den
29. marts 2015.

Kører, som får point
i et Formel 1-løb
17 år og 180 dage

Brian Canter (USA,
f. 25. juni 1987) var
18 år gammel, da
han deltog i 2005
Professional Bull
Riders (PBR) Worldfinalen. Han endte
i top 50 det år og
blev nummer otte i
seedingen for 2006.

Vinder af Nobels fredspris
17 år og 90 dage

Pr. d. 16. marts 2016
havde norske Alexandra
Andresen (f. 23. juli
1996) en formue på
$1,180,000,000 i en alder
af 19 ifølge Forbes. Hun
konkurrerer professionelt
i dressurridning. Hendes
families formue kommer fra
tobaksindustrien.

Callum Gathercole (UK, f. 15. maj 1995)
var 20 år gammel, da han begyndte at
ro fra øst mod vest over Atlanterhavet,
fra La Gomera til Antigua, i sin båd
Lille og Mægtig. Turen varede 58 dage,
15 t. og 15 min., fra d. 20. dec. 2015 til d.
16. feb. 2016. I overensstemmelse med
reglerne hos Ocean Rowing Society
beregner GWR rorekorder ud fra
deltagerens alder ved afgang.

Kim Jong-un fik magten i Nordkorea den
17. dec. 2011 efter at hans far, Kim Jong-il,
døde. Kim Jong‑uns præcise alder er
aldrig blevet bekræftet officielt, men nogle
mener, at han var 27 år gammel,
da han overtog
magten – selvom hans
fødselsdato er blevet
oplyst som den 8.
januar 1982 eller den
samme dato i 1983 eller
1984.

< 18 år

Milliardær (nuværende)
19 år og 236 dage

Person som ror solo over et hav
20 år og 219 dage

Charlie Duke (USA,
f. 3. okt. 1935) blev
den yngste person,
som har gået på
månen, i en alder
af 36 år, da han
landede med
landingsmodulet
den 21. april 1972
under Apollo
16-missionen.

Theodore Roosevelt
(f. 27. okt. 1858) blev
amerikansk præsident
den 14. sep. 1901 efter
snigmordet på hans
forgænger, William
McKinley.
Den yngste valgte
amerikanske
præsident er John F.
Kennedy (f. 29. maj
1917), der var 43 år og
236 dage gammel d. 20.
januar 1961.

Professionelle
tyrerider
18 år og 125 dage

Mand på månen
36 år og 201 dage

Amerikanske præsident
42 år og 322 dage

Statsoverhoved (nuværende)
ca. 27 år

< 30 år

Indehaver af “ældste
levende person”-rekorden
107 år og 327 dage

Tip-tip-tip-oldemor
109 år og 100 dage

< 110 år

Vi præsenterer her et stort udvalg af GWR’s yngste rekordholdere, hvor vi begynder med en 109 år gammel tip-tiptip-oldemor og slutter af med en ufødt baby, der dog ikke desto mindre har sin egen rekord …

Yngste ...

