SUPERLATIVER

Barberton Greenstone Belt, eller
Makhonjwa Mountains, i Sydafrika
er formet af sten op til 3,6 milliarder
år gamle. Bjergene har en maksimal
højde på cirka 1.800 m over havets
overflade.

Bjergkæde
3,6 milliarder år

De ældste kendte eksempler på
egyptiske hieroglyffer blev fundet i
1999 i Abydos, 483 km syd for Kairo.
De blev nedskrevet på lerplader og
elfenbensmærkater og anslået til at
være fra mellem 3400 og 3200 f.v.t.

Egyptiske hieroglyffer
ca. 5.300 år

Små diamantagtige zirconkrystaller
(ZrSiO4) fra Jack Hills i Western
Australia er de hidtil ældste
fundne mineraler på Jorden. En
undersøgelse fra 2014 anslog deres
alder til at være 4,374 milliarder
år (±6 millioner år). Det betyder, at
disse zircons blev dannet “kun” ca.
160 millioner år
efter Jorden
selv.

Fragment af Jorden
4,374 milliarder år

Udgivet i artiklen Nature fra
2015 ses overbevisende beviser
for, at stenværktøj blev brugt
for 3,3 millioner år siden.
Stenflagerne, kernerne og
amboltene blev fundet i 2011
tæt på Lake Turkana i Kenya
af Sonia Harmand fra Stony
Brook University (USA) og
hendes hold.

Stenværktøj
3,3 millioner år

En børstekoglefyr (Pinus
longaeva) kaldet Prometheus
blev fjernet fra Wheeler Peak i
Nevada, USA i 1963. Selvom der
blev talt 4.867 ringe i træet,
havde det levet i et hårdt
miljø, der har hindret dets
vækst. Træets sande alder
er blevet anslået til at være
omtrent 5.200 år.

Træ
ca. 5.200 år

Bakken i Klampenborg, nord for
København, Danmark åbnede i 1583 og er
verdens ældste aktive forlystelsespark.
Bakken kan prale med at have flere end
150 aktiviteter, deriblandt den gamle
trærutsjebane, der blev bygget i 1932.

Forlystelsespark
434 år

D. 26. juli 1920 til OL i Antwerpen blev Oscar Swahn
(SWE, f. 20. okt. 1847) den ældste OL-medaljevinder
i en alder af 72 år og 280 dage. D. 4. juli 1912 var
Swahn en del af det sejrrige hold i 100 m løbende hjort
(to skud) ved OL i Stockholm, Sverige i en alder af 64 år
og 258 dage. Den sejr gjorde ham til den ældste OLguldmedaljevinder. 100 m løbende hjorteskydning var
en skydedisciplin ved OL mellem 1908 og 1948.

Olympiske medaljevinder
72 år og 280 dage

Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II (UK)
blev født d. 21. april 1926 og blev verdens
ældste monark d. 23. jan. 2015, da hun var
88 år og 277 dage gammel. Pr. 2. maj 2017
var hun 91 år og 11 dage gammel.

Regerende monark
91 år og 11 dage

Levens Hall i Cumbria, UK indeholder planteskulpturer, der
blev plantet og tilklippet i 1690’erne. Haven indeholder bl.a.
“Chess Pieces”, “Judge’s Wig” og “Great Umbrellas”.

Skulpturhave
ca. 327 år

Den ældste
sammenhængende
iskerne dækker
740.000 års
klimahistorie. Den er
3.139 m lang med en
diameter på 10 cm.
Kernen blev boret i
Dome C i Antarktis
af 10-nationers
projektet EPICA
(European
Project for
Ice Coring in
Antarctica) og
vist frem den
9. juni 2004.

Iskerne
740.000 år

Det ældste dokumenterede
hvirveldyr er Haikouichthys.
Det anses som en tidlig fisk,
havde hoved og hale såvel
som gæller og en rygfinne.

Hvirveldyr
530 millioner år

I 1903 blev forhistoriske hulemalerier
fundet i El Castillo-grotten i Puente
Viesgo i Cantabria, Spanien. Sammen
med afbildinger af dyr og håndaftryk
er der en rød skive, der er mindst
40.800 år gammel. En håndskabelon
er mindst 37.300 år gammel.

Hulemalerier
40.800 år

Nishiyama Onsen Keiunkan i Yamanashi, Japan er et
hotel med varme kilder, der har eksisteret siden 705.

Hotel
1.312 år

Den ældste aktive
zoologiske have er
Tiergarten Schönbrunn
i Wien, Østrig. Den blev
første gang åbnet for
offentligheden i 1779,
selvom den allerede
blev bygget i 1752
som et royalt
besøgssted.

Zoologisk have
265 år

Guldfisken Tish var ejet af Hilda og Gordon
Hand fra Carlton Miniott, North Yorkshire, UK
og levede i 43 år. Hildas søn Peter vandt Tish
til et karneval i 1956.

Guldfisk
43 år

Eksistensen af Nyasasaurus parringtoni blev fastslået
fra et delvist skelet fra et fossilrigt sted i Manda Beds
nær Lake Nyasa i Tanzania. Skelettet er omtrent 240
millioner år gammelt og var cirka så stort som en
labradorhund. N. parringtoni blev officielt beskrevet i
december 2012.

Daterede dinosaur
240 millioner år

De første hjemmedyrkede planter
er de otte arter af neolitisk
grundlæggerhøst. De blev dyrket af
tidlige holocæne landbrugssamfund
i den sydvestasiatiske Frugtbare
halvmåne og daterer sig til 9500
f.v.t. De består af hør, fire slags
bælgplanter og tre slags korn.

Plante dyrket som mad
11.500 år

Det islandske Alting blev grundlagt
i 930. Parlamentet, der oprindeligt
bestod af 39 overhoveder fra
Tingvellir, blev afskaffet i
år 1800, men genoprettet
af Danmark med en
vejledende status i
1843 og en lovlig
status i 1874.

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

D. 12. feb. 2002 annoncerede et hold
af palæontologer ledet af Peter Doyle
(UK) deres fund af forstenet opkast
fra en ichthyosaur, et stort, fiskeagtigt
vandkrybdyr.

Opkast
160 millioner år

> 100 millioner år

Vindruer (Vitis vinifera)
er blandt verdens
ældste kultiverede
planter og brugt
hovedsageligt til at
drikke. Det tidligste bevis
peger på, at vindruer
blev dyrket til at lave
vin i omtrent år 6000
f.v.t. i Mesopotamien (i
dag Irak).

Plante dyrket som drikkelse
8.000 år

8.000-100 millioner år

Kırkpınar-festivalen
er blevet afholdt årligt
siden 1460 i Edirne
i Tyrkiet. Deltagerne
kæmper om det Gyldne
Bælte.

Brydekonkurrence
557 år

Eksisterende parlament
1.087 år

Jeanne Louise Calment (FRA) blev
født d. 21. feb. 1875 af Nicolas (18371931) og Marguerite (f. Gilles, 18381924). Hun døde 122 år senere på et
plejehjem i Arles i det sydlige Frankrig
d. 4. aug. 1997.

Den ældste flaskepost tilbragte
108 år og 138 dage til søs efter
at være blevet sat i vandet af
Marine Biological Association (UK)
i Nordsøen (52°4,8'N; 003°37'E)
d. 30. nov. 1906. Beskeden
blev fundet på den tyske ø
Amrum d. 17. april 2015.

500-8.000 år

Menneske
122 år og 164 dage

Creme Puff blev født d.
3. aug. 1967 og døde
d. 6. aug. 2005 –
utrolige 38 år!
Creme Puff boede
med sin ejer Jake
Perry i Austin,
Texas, USA.

Kat
38 år og 3 dage

Flaskepost
108 år og 138 dage

100-500 år

Den højeste bekræftede
alder for en hund er
29 år – en australsk
hyrdehund kaldet Bluey,
ejet af Les Hall fra
Rochester, Victoria,
Australien. Bluey kom
til familien som hvalp
i 1910 og arbejdede
blandt kvæg og får
i næsten 20 år, før
den blev aflivet den
14. november 1939.

Hund
29 år og 5 måneder

0-100 år

Lige fra langtlevende kæledyr til planetens ældste fragmenter udforsker vi Jordens
4,55 milliarder år lange historie for at fejre rekordgivende alderdom i alle dens
former og variationer.

Ældste …

