SUPERLATIVER

Steve Fossett (USA) styrede
et svævefly i 15.460 m’s
højde over El Calafate i
Argentina d. 29. august
2006. Vovehalsen og
indehaveren af adskillige
rekorder forsvandt
året efter, da han fløj et
letfly over Great Basin
Desert mellem Nevada og
Californien, USA.

Flyvetur i et svævefly
15.460 m

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

D. 29. nov. 1973 kolliderede
en sortstrubet grib (Gyps
rueppelli) med et rutefly
11.300 m over Abidjan på
Elfenbenskysten. Den
højtflyvende fugl ses
sjældent over 6.000 m.

Flyvende fugl
11.300 m

> 10.000 m

La Paz, den administrative hovedstad i
Bolivia, er beliggende 3.631 m over havets
overflade. Bolivias officielle hovedstad
Sucre ligger i en højde på 2.810 m, hvilket
placerer den under den ecuadorianske
hovedstad Quito i 2.850 m’s højde.

Hovedstad
3.631 m

D. 26. nov. 2005 fløj Dr.
Vijaypat Singhania (IND) i
en højde af 21.027 m i en
Cameron Z-1600-luftballon
over Mumbai, Indien.

Flyvetur i en luftballon
21.027 m

D. 24. okt. 2014 blev Alan Eustace
(USA) skubbet ud af en heliumfyldt
ballon i 41.422 m’s højde over
Roswell i New Mexico, USA.

International Space Station (ISS)
kredser 330.000-410.000 m over
Jorden. Rumstationen har normalt
seks beboere ad gangen.

Hjem
330.000 m

D. 28. aug. 2010 cyklede Nik
Wallenda (USA) 30 m over en
72,5 m høj stram line mellem
Royal Towers på Atlantis
Paradise Islandhotellet i Nassau,
Bahamaøerne.

Cykeltur over stram line
72,5 m

D. 15. feb. 2014 klarede Renaud
Lavillenie (FRA) et stangspring
på 6,16 m under Pole Vault Starsarrangementet i Donetsk, Ukraine. Den
tidligere rekord på 6,15 m tilhørte Sergei
Bubka (UKR) og var ikke blevet slået i
næsten 21 år.

Stangspring (mænd, indendørs)
6,16 m

Den 27. juli 1993 sprang cubanske Javier
Sotomayor 2,45 m i Salamanca, Spanien.
Ingen andre har siden sprunget over
2,44 m. Sotomayor satte også rekorden
for højeste højdespring (indendørs) –
2,43 m i Budapest, Ungarn, den 4. marts
1989.

Højdespring
2,45 m

Indiske og kinesiske
undersøgelser har
bekræftet højden af
Mount Everest i
Himalayabjergene
til at være 8.848 m.
Bjerget er opkaldt
efter Colonel Sir
George Everest,
Surveyor-General i
Indien, og tinden er
verdens højeste.

Faldskærmsudspring i frit fald
41.422 m

D. 5. okt. 2016 sprang russiske Valery
Rozov fra omkring 7.700 m’s højde på
Cho Oyu – det sjette højeste bjerg i
Himalayabjergene, beliggende ved
grænsen mellem Kina og Nepal. Han
faldt i omtrent 90 sek., før han åbnede
sin faldskærm og landede på en
gletsjer cirka 2 minutter senere.

BASE spring udgangspunkt
7.700 m

Perlemorsskyer eller polarstratosfæriske
skyer består af iskrystaller, nedkølet vand og
salpetersyre og kan blive formet i 21.00025.000 m’s højde.

Stratosfæriske skyer
25.000 m

Kangkar Pünzum i Bhutan er
7.570 m højt, rangeret som
verdens fyrretyvende højeste
bjerg og som det højeste endnu
ubestegne bjerg. Adskillige
fejlslagne forsøg blev
foretaget i 1980’erne,
før det blev ulovligt
at bestige i 1994.

Qinghai-Tibet-jernbanen i Kina er
beliggende i 4.000 m’s højde over
havets overflade med det højeste punkt
i 5.072 m højde. Linjen blev åbnet i 2006
og er 1.956 km lang. Kabinerne
har trykstyret atmosfære
og er udstyret med
iltmasker.

Bjerg
8.848 m

Stuart Jones (NZ) overlevede et
fald på 23 etager – 70 m – ned
i en elevatorskakt i Midland
Park-bygningen i Wellington,
New Zealand i maj 1998.

Overlevet fald ned i en
elevatorskakt
70 m

Den kortfinnede mako (Isurus
oxyrinchus) er i stand til at springe
6 m op over vandets overflade,
selv direkte op i fiskerbådene. Det
skyldes til dels makoens høje fart:
Med sine 56 km/t. er den også den
hurtigste haj.

Springende haj
6m

Jocke Olsson (SWE) hoppede
2,35 m under showet L’Eté De
Tous Les Records d. 6. juli 2005.
Samme højde klarede Terence
Bougdour (FRA) ved det samme
show d. 27. juli 2005.

Hop på skateboard (U-rampe)
2,35 m

I december 2016 målte forskere fra
World Meteorological Organization en
19 m høj bølge i det nordatlantiske
ocean mellem Island og England
den 4. februar 2013.

Bølge målt af en bøje
19 m

Russiske Yelena Isinbayeva klarede et
spring på 5,06 m i Zurich, Schweiz den
28. august 2009. Det var den syttende
gang, hun satte verdensrekorden i
udendørs stangspring siden 2003.

Stangspring (kvinder, udendørs)
5,06 m

Stefka Kostadinova (BUL)
kom over højden 2,09 m ved
verdensmesterskaberne i atletik i
1987 i Rom, Italien den 30. aug. Hun
satte syv karriererekorder i spring
både indendørs og udendørs.

Ubestegne bjerg
7.570 m

Professor Plask, aka Darren Taylor
(USA), sprang ud fra 11,56 m ned i
et bassin med 30 cm vand til CCTV
- Guinness World Records Special i
Xiamen, Kina, den 9. sep. 2014.

Udspring i lavt vand
11,56m

I 2012 designede Matthew Lucci
(USA) en brødrister, der kunne
skyde et stykke ristet brød 4,57
m op i luften. Den tidligere rekord
lød på 2,6 m og blev sat i 2008.

Skud af en brødrister
4,57 m

Cinderella May Holly Grey er ejet
af Kate Long og Kathleen Conroy
fra Miami, Florida, USA og sprang
1,727 m op i luften ved Purina
Incredible Dog Challenge National
Finals i Missouri, USA d. 7. okt. 2006.

Spring af en hund
1,727 m

Højdespring (kvinder)
2,09 m

Jernbanelinje
4.000 m

D. 13. nov. 2010 vendte
Dominic Cuzzacrea
(USA) en pandekage
9,47 m i Walden Galleria i
Cheektowaga i New York,
USA. Cuzzacrea har også
rekorden for hurtigste
maraton, mens man
vender en pandekage –
3 t., 2 min. og 27 sek. sat
den 24. oktober 1999.

Pandekageflip
9,47 m

100-10.000 m

9-100 m

Den 15. okt. 2016 hoppede Biff Hutchison
(USA) 3,36 m i vejret på en kængurustylte
i Burley, Idaho, USA. Han slog rekorden
første gang i 2013 til Pogopalooza 10,
hvor han hoppede 2,93 m op i luften.

Hop på kængurustylte
3,36 m

3-9 m

Den 13. maj 2016 sprang
Evan Ungar (CAN) fra
en stående position op på
en 1,616 m høj platform.
Fitnessinstruktøren Ungar
udførte rekorden foran et
publikum på 100 mennesker
på One Health Clubs i
Oakville, Ontario, Canada.

Stående hop
1,616 m

0-3 m

Hvis du har højdeskræk, så kig væk nu! Her fejrer vi alle slags svimlende høje rekorder,
fra kængurustyltehop og højtspringende hajer til enorme bølger og højtliggende hjem.
Hvis du derimod er vild med højder, kan du roligt læse videre!

Højeste ...

