SUPERLATIVER

Steve Fossett (USA) fløy
et seilfly i en høyde på
15 460 m over El Calafate
i Argentina 29. august 2006.
Eventyreren og serierekord
knuseren forsvant året etter
da han fløy et lite fly over
Great Basin Desert mellom
Nevada og California i USA.

Flytur i seilfly
15 460 m

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

29. november 1973
kolliderte en skjellgribb
(Gyps rueppelli) med et
rutefly 11 300 m over
Abidjan i Elfenbenskysten.
Fuglen observeres sjelden
over 6000 m.

Flygende fugl
11 300 m

> 10 000 m

La Paz, den administrative hovedstaden
i Bolivia, ligger 3631 m over havet.
Bolivias juridiske hovedstad Sucre ligger
på 2810 m, som er lavere enn Quito,
hovedstaden i Ecuador, som ligger
2850 m over havet.

Hovedstad
3631 m

26. november 2005 kom doktor
Vijaypat Singhania (India) opp
til en høyde på 21 027 m i en
Cameron Z-1600-varmluftsballong over Mumbai i India.

Ferd med varmluftsballong
21 027 m

28. august 2010 syklet Nik
Wallenda (USA) mer enn 30 m
over en 72,5 m høy stram
line mellom Royal Towers
på Atlantis Paradise
Island Hotel i Nassau
på Bahamas.

Sykkeltur på stram line
72,5 m

15. februar 2014 hoppet Renaud
Lavillenie (Frankrike) 6,16 m under Pole
Vault Stars-stevnet i Donetsk i Ukraina.
Den tidligere rekorden på 6,15 m, satt
av Sergej Bubka (Ukraina), hadde stått
i nesten 21 år.

24. oktober 2014 ble Alan Eustace
(USA) sluppet fra en heliumballong
41 422 m over Roswell i New
Mexico i USA.

Stavsprang (mann, innendørs)
6,16 m

27. juli 1993 hoppet kubanske Javier
Sotomayor 2,45 m i Salamanca i Spania.
Ingen andre har noensinne hoppet
høyere enn 2,44 m. Sotomayor registrerte
også det høyeste høydehoppet
(innendørs) med 2,43 m i Budapest i
Ungarn 4. mars 1989.

Høydehopp
2,45 m

Den internasjonale romstasjonen
(ISS) går i bane 330 000–
410 000 m over jorden. Det er
normalt seks astronauter som
bor der.

Hjem
330 000 m

Indiske og kinesiske
undersøkelser har bekreftet
at den offisielle høyden
på Mount Everest i
Himalaya er
8848 m. Det er
oppkalt etter oberst
George Everest,
generalinspektør i
India, og fjellets
topp er det høyeste
punktet på jorden.

Fallskjermhopp med fritt fall
41 422 m

5. oktober 2016 hoppet russiske Valerij
Rozov fra en høyde på rundt 7700 m
fra Cho Oyu – det sjette høyeste fjellet
i Himalaya, på grensen mellom Kina og
Nepal. Han falt rundt 90 sekunder før
han åpnet fallskjermen og landet på en
isbre omtrent 2 minutter senere.

BASE-hoppunkt
7700 m

Polarstratosfæriske skyer, eller
perlemorskyer, består av iskrystaller, kaldt
vann og salpetersyre og dannes i høyder
på 21 000–25 000 m.

Stratosfæriske skyer
25 000 meter

Med en høyde på 7570 meter er
Gangker Punsum i Bhutan verdens
40. høyeste fjell, og det høyeste
fjellet ingen har besteget. Det
ble gjort flere mislykkede
forsøk på 1980-tallet,
før det ble forbudt å
bestige fjellet fra
1994.

Qinghai–Tibet-jernbanen i Kina går
en lang strekning i 4000 meters høyde
over havet, og det høyeste punktet er
på 5072 m. Linjen ble åpnet i 2006 og
er 1956 km lang. Passasjer
vognene har trykkabin og
oksygenmasker.

Fjell
8848 m

Stuart Jones (New Zealand)
overlevde et fall på 23 etasjer, eller
70 m, ned en heissjakt i Midland
Park-bygningen i Wellington i
New Zealand i mai 1998.

Fall overlevd ned en
heissjakt
70 m

Makrellhaien (Isurus oxyrinchus) kan
hoppe opptil 6 m over vannflaten,
og av og til har den hoppet opp i
fiskebåter. Dette er delvis fordi
den kan svømme i hele 56 km/t, og
dermed er verdens raskeste hai.

Hopp for en hai
6m

Jocke Olsson (Sverige) fikk en
høyde på 2,35 m på settet til
L’Eté De Tous Les Records 6. juli
2005. Dette ble tangert av
Terence Bougdour (Frankrike)
i samme program 27. juli 2005.

Air på skateboard (halfpipe)
2,35 m

I desember 2016 bekreftet forskere fra
World Meteorological Organization en
måling av en 19 m høy bølge gjort
nord i Atlanterhavet mellom
Island og UK 4. februar 2013.

Bølgehøyde målt av en bøye
19 m

Russiske Jelena Isinbajeva hoppet
over en list på 5,06 m i Zürich i Sveits
28. august 2009. Det var den 17. gangen
hun hadde slått utendørsrekorden i
stavsprang siden 2003.

Stavsprang (kvinne, utendørs)
5,06 m

Stefka Kostadinova (Bulgaria)
hoppet over en list på 2,09 m under
VM i friidrett i 1987 i Roma i Italia
30. august. Hun satte sju
verdensrekorder innendørs og
utendørs i høyde i løpet av karrieren.

Fjell ingen har besteget
7570 m

Professor Splash, eller Darren Taylor
(USA), stupte fra 11,56 m ned i 30 cm
med vann på CCTV - Guinness World
Records Special i Xiamen i Kina
9. september 2014.

Stup ned i grunt vann
11,56 m

I 2012 laget Matthew Lucci (USA)
en brødrister som kunne skyte
en brødskive 4,57 m opp i luften.
Den forrige rekorden var på
2,6 m, oppnådd i 2008.

Utskyting av brød fra brødrister
4,57 m

Cinderella May a Holly Grey, eid av
Kate Long og Kathleen Conroy fra
Miami i Florida i USA, hoppet 1,727 m
på Purina Incredible Dog Challenge
National Finals i Missouri i USA
7. oktober 2006.

Hopp av en hund
1,727 m

Høydehopp (kvinne)
2,09 m

Jernbane
4000 m

13. november 2010 kastet
Dominic Cuzzacrea (USA)
en pannekake 9,47 m opp
i luften på Walden Galleria-
kjøpesenteret i New York
i USA. Cuzzacrea har også
rekorden for raskeste
maraton med pannekake
vipping, med 3 timer,
2 minutter og 27 sekunder
24. oktober 1999.

Pannekakekast
9,47 m

100–10 000 m

9–100 m

15. oktober 2016 hoppet Biff Hutchison
(USA) 3,36 m opp i luften på en
hoppestokk i Burley i Idaho i USA. Han
slo rekorden for første gang i 2013 på
Pogopalooza 10, der han hoppet 2,93 m.

Hopp på hoppestokk
3,36 m

3–9 m

13. mai 2016 hoppet
Evan Ungar (Canada) fra
stående posisjon opp til en
plattform som var 1,616 m
høy. Ungar satte rekorden
foran et publikum på 100 på
One Health Clubs i Oakville
i Ontario i Canada.

Stående hopp
1,616 m

0–3 m

Nå bør alle som har høydeskrekk, bla fort videre! Her markerer vi alt som er vertikalt og
kan gjøre deg svimmel, fra hoppestokkhopping og høydehopphaier til digre havbølger og
bosteder som går i bane rundt jorden. Så ... har du høydeskrekk?

Høyeste ... (2)

