SUPERLATIV

När världens äldsta person,
Jennie Howell (USA) dog den
16 december 1956 blev Anne
Marie Carsterson (USA, född
24 januari 1849) inte bara
den äldsta levande personen,
utan även den
yngsta att inneha den titeln –
ett rekord som
fortfarande
gälldeden
20 mars
2017.

Den 21 januari 1989 fick
Augusta Bunge (USA,
född 13 oktober 1879)
veta att hon hade
blivit mormors
mormors mormor
vid 109 års ålder, när
hennes dotterdotters
dotterdotters dotter
hade fött en son,
Christopher John Bollig.

Den 26 december 2005,
vid tre års ålder blev
Cranston Chipperfield
(Storbritannien) den
yngsta personen att inta
manegen som cirkusdirektör
på Circus Royale i Strathclyde
County Park i Lanarkshire,
Storbritannien. Han är den
åttonde generationens
cirkusdirektörer i familjen
Chipperfield.

Den 10 april 1912 reste Millvina Dean (Storbritannien, född 2 februari 1912), hennes föräldrar och
18 månader gamla bror på RMS Titanics jungfruresa i tredje klass. Millvina, tillsammans med sin
mamma och bror, överlevde när det
”osänkbara” skeppet krockade
med ett isberg den 14 april 1912
och började sjunka. Hennes
pappa Bert fanns bland de 1 517
passagerare som omkom.

Mita Klima (Österrike,
född 1893) var enligt
uppgifter 13 år
gammal när
hon var med
i 1907 års
singeltävling.

Wimbledon-tävlanden
13 år

Andrew Bynum
(USA, född 27
oktober 1987)
blev den yngsta
personen att spela i
en NBA-match när han
spelade för Los Angeles
Lakers mot Denver
Nuggets (båda USA)
den 2 november 2005.

Tucker Roussin (USA, född 9
maj 2013) genomgick öppen
hjärtkirurgi medan han låg kvar i
magen, i vecka 24. Operationen
ägde rum i Philadelphia,
Pennsylvania, USA i februari
2013.

Patienten att genomgå öppen
hjärtkirurgi 24 veckor (f födsel)

”Little Miss Miracle” Shirley
Temple (USA, född 23
april 1928) vann ett
speciellt ungdomspris
”i tacksamt erkännande
av hennes enastående
bidrag till filmbranschen
under 1934” den 27
februari 1935, när hon
var 6 år gammal.

Den 8 november 1996 blev den en
timme gamla Cheyenne Pyle (USA)
den yngsta patienten någonsin att
genomgå en transplantation när hon
fick ett hjärta på Jackson Children’s
Hospital i Miami.

Edward ”Bear” Grylls
(Storbritannien, född 7 juni
1974) var 34 år när hans
utnämning som Chief
Scout bekräftades.
Scoutrörelsens
styrelse meddelade
detta i London
den 17 maj 2009.
Den tidigare
yngsta Chief
Scout hade varit
Charles Maclean
(Storbritannien)
som var 43 år när
han fick titeln år 1959.

Chief Scout
34 år 334 dagar

NBA-spelaren
18 år 6 dagar

Oscarvinnaren
6 år 310 dagar

Mottagare av en hjärttransplantation 1 timme

Saugat Bista (Nepal, född 6
januari 2007) är den yngsta
regissören av en professionell film. Han var 7 år gammal när Love you
Baba (Nepal,
2014) gick
upp på biografer den 12
december 2014.

Fyraårige Julian Pavone (USA,
född 14 maj 2004) uppträdde
på sin 20:e konsert (minimiantal enligt GWR:s regler för
detta rekord) den 29 mars
2009.

Den yngsta dokumenterade piraten
är John King. Den 9 november 1716
tillfångatog den ökände piraten
”Black Sam”, alias Samuel Bellamy
(Storbritannien) passagerarfartyget Bonetta. King (då 8–11 år) och
hans mamma var båda passagerare.
Enligt ett uttalande av Abijah Savage
(kaptenen på Bonetta) från den 30
november 1716 insisterade King på
att få bli medlem i piratbesättningen,
och hotade att döda sig själv eller
skada sin mor om hans önskan inte
uppfylldes. Till slut lät ”Black Sam”
honom bli det.

Stevie Wonder (USA,
född 13 maj 1950) var
13 år när Recorded
Live: The 12 Year
Old Genius (1963)
toppade den
amerikanska
listan.

Soloartisten på nr 1 på
amerikanska albumlistan 13 år 103 dagar

Filmregissören
7 år 340 dagar

Överlevaren på Titanic
72 dagar
Cirkusdirektören
3 år

Marjorie Gestring (USA, född 18 november
1922) tog hem segern i svikthopp vid 13 års
ålder i OS i Berlin den 12 augusti 1936. Den
13 augusti 1932 vann Kusuo Kitamura (Japan,
född 9 oktober 1917) vid 14 år och 309 dagars
ålder 1 500 m fristil vid sommar-OS, vilket
gör honom till den yngsta individuella
guldmedaljören i OS (herr).

Den 10 december 2014 fick
Malala Yousafzai (Pakistan, född 12 juli 1997)
Nobels fredspris tillsammans med den
indiske människorättskämpen Kailash
Satyarthi.

Piraten
8–11 år

Individuella guldmedaljören i OS
13 år 268 dagar

Trummisen
4 år 319 dagar

Jagger Eaton (USA, född
21 februari 2001) var 11 år
gammal när han gjorde
debut i X Games 18, som hölls
från 28 juni till 1 juli 2012 i
Los Angeles. Han tävlade i
skateboardens Big Air-gren
och kom på tolfte plats.

X Games-deltagaren
11 år 129 dagar

Vid bara 9 års
ålder dömde
Samuel Keplinger
(Tyskland, född
27 april 1998) en
0-0-match mellan
SSV Bobingen och
SV Reinhartshausen
i Bobingen, Bayern,
Tyskland, den 24
februari 2008.
Matchen var en del av
en turnering för U7
pojklag.

Fotbollsdomaren
9 år 303 dagar

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 år

< 13 år

Max Verstappen (Nederländerna, född 30
september 1997) var 17 år gammal när han kom
sjua i Malaysian Grand Prix
den 29 mars 2015.

Föraren att få en poäng i VM i Formel 1
17 år 180 dagar

Brian Canter (USA, född
25 juni 1987) var 18 år
gammal när han var
med i 2005 års Professional Bull Riders
(PBR) World Finals.
Det året slutade han
på topp 50 och låg
åtta i rakningen inför
2006.

Mottagaren av Nobels
fredspris 17 år 90 dagar

Den 16 mars 2016 var
norskan Alexandra
Andresen (född 23 juli
1996) 19 år gammal och
hade en uppskattad
förmögenhet på
1 180 000 000 dollar
enligt Forbes. Hon
tävlar professionellt i
dressyr. Hennes familjs
förmögenhet kommer från
tobaksindustrin.

Callum Gathercole (Storbritannien) var
20 år gammal när han började ro över
Atlanten från öster till väster, från La
Gomera till Antigua, i sin båt Small
and Mighty. Rodden varade 58 dagar,
15 tim ,15 min från 20 december 2015
till 16 februari 2016. I enlighet med
Ocean Rowing Societys regler daterar
GWR rekord inom havsrodd från
innehavarens ålder vid start.

Kim Jong-Un blev ledare för Nordkorea
den 17 december 2011, när hans far, Kim
Jong-Il hade dött. Kim Jong-Uns exakta
ålder har aldrig blivit officiellt bekräftad,
men det spekuleras att han var
27 år gammal när han
efterträdde sin far –
fast hans födelseålder
har antecknats som
8 januari 1982 eller
samma datum 1983
eller 1984.

< 18 år

Miljardären (nuvarande)
19 år 236 dagar

Personen att ro över ett världshav
solo 20 år 219 dagar

Charlie Duke
(USA, född 3
oktober 1935)
blev den yngsta
personen att
landa på månen,
vid 36 års ålder,
när han landade
den 21 april 1972
under Apollo
16-uppdraget.

Theodore Roosevelt (född
27 oktober 1858) tillträdde
som amerikansk president den 14 september
1901, efter mordet
på hans företrädare
William McKinley. Den
yngsta valda amerikanska presidenten
var John F Kennedy
(född 29 maj 1917), som
var 43 år och 236 dagar
gammal vid sin installation den 20 januari 1961.

Professionella
tjurryttaren
18 år 125 dagar

Personen på månen 36 år 201 dagar

Amerikanska presidenten
42 år 322 dagar

Statsöverhuvud (nuvarande)
cirka 27 år

< 30 år

Rekordhållare för ”äldsta
levande personen”
107 år 327 dagar

Mormors mormors
mormor
109 år 100 dagar

< 110 år

Vi börjar med en 109-årig mormors mormors mormor och avslutar med ett ofött barn.
Här presenterar vi ett urval av GWR:s yngsta rekordhållare ...

Yngsta ...

