Den fjerklædte
Microraptor zhaoianus
var 39 cm lang, hvor
24 cm af den bestod af
dens hale. Et forstenet
eksemplar blev fundet i Kina
i 1999 og er blevet dateret
til at have levet for 110120 millioner år siden.

Dinosaur
39 cm

Denne guitar forestiller en Fender Stratocaster, er
skåret af en silikoneblok og er 10 mikrometer lang
– en tyvendedel af tykkelsen af et menneskehår.
Den blev lavet i 1997 på blot 20 min. af forskere fra
Cornell University, New York, USA. Hver af dens
strenge er 0,05 mikrometer tykke, svarende til 100
atomer.

Model af en guitar
10 mikrometer

En særudgave af
Agent 327 med navnet
“Dossier Minimum
Bug”, skrevet af
Martin Lodewijk
(HOL), blev udgivet
i juni 1999 og måler
sølle 2,58 x 3,7 cm.
I alt 2.000 kopier af
den 16 sider lange,
fuldt farvelagte
tegneserie blev lavet
og solgt med et gratis
forstørrelsesglas.

Tegneserie
2,58 x 3,7 cm

100%

I 2005 afslørede forskere fra Rice University, USA
ledet af James Tour en “bil” lavet af et molekyle
af hovedsageligt kulstofatomer, der består af et
understel, hjulaksler og fire hjul lavet af buckyballmolekyler. Bilen er 3-4 nanometer bred – det er lidt
bredere end en DNA-streng.

Nanobil
3-4 nanometer

100%

Den mindste trådløse
boremaskine måler 17 x
7 x 13,5 mm og
har et spiralbor,
der er 11,75 mm langt.
Det 3D-printede stykke
værktøj blev designet
og produceret af Lance
Abernethy (NZ) d.
21. marts 2015.

Funktionsdygtige bor
17 x 7 x 13,5 mm

I 2009 byggede
computeringeniøren Mark
Slevinsky (CAN) en fuldt
fungerende arkademaskine,
som målte 12,4 x 5,2 x 6
cm. Han designede sit
eget operationssystem,
FunkOS, til at spille
Tetris, Space Invaders
og Breakout-klonerne.

Chihuahua/rotteterrierkrydset Midge er 28 cm
høj og 58 cm lang. Hun
arbejdede som officiel Law
Enforcement Work Dog
(eller “Police K9”) med sin
ejer, Sheriff Dan McClelland
(USA), ved Geauga County
Sheriff’s Office i Chardon,
Ohio, USA. Midge bestod
sin eksamen som officiel
narkotikahund d. 7. nov. 2006
og trak sig tilbage sammen
med Sheriff McClelland
d. 1. januar 2017.

100%

Længdeenhed
1,6 x 10-35 m
Den mindste målelige
længde i universet er
Planck-længden, der er
1,6 x 10-35 m på tværs. Det
svarer til ca. en million af en
milliarddel af en milliarddel af
en milliarddel af en centimeter på
tværs (et decimaltegn efterfulgt af
34 nuller og et 1-tal). Det er i denne
målestok, man mener, at kvanteskum
eksisterer. Kvanteteorier siger, at
rum-tid består af ubetydelige små
regioner, hvor nye dimensioner bliver
skabt og forsvinder utrolig hurtigt,
lidt ligesom bobler i et badekar. Disse
kvantebobler er mikroskopiske,
selv når de sammenlignes med
atomkerner.

Ved hjælp af ionmikroskopi er
spidserne på skanning-tunnelmikroskopernes sonder blevet
formet til et enkelt atom. De tre
sidste lag udgør verdens mindste
menneskeskabte pyramide bestående
af syv atomer, tre atomer og et atom.

100%

Stigbøjlen
er en af de
tre høreknogler i
mellemøret. Den er
2,6-3,4 mm lang og vejer
2-4,3 mg.

Menneskeknogle
2,6-3,4 mm

Hannerne i kolibriarten
Mellisuga helenae på Cuba og
Isle of Youth er 5,7 cm lange,
hvor halvdelen af længden
udgøres af næbet og halen.
Hannerne vejer 1,6 g, mens
hunnerne er en smule større.

Fugl
5,7 cm

Chandra Bahadur Dangi (NPL) var
54,6 cm høj, da han blev målt på
CIWEC Clinic Travel Medicine Center i
Lainchaur, Katmandu, Nepal d.
26. februar 2012.

Mand (nogensinde)
54,6 cm

Menneskeskabte objekt
1 atom

Cheryl Moss (ZAF)
håndlaver en bamse, der
blot er 9 mm høj. Hun har
lavet “Mikrobamser” i flere
år og sælger dem i specielle
tøjdyrsforretninger.

Kommercielt tilgængelige
håndsyede bamse
9 mm

Tinker Toy, en himalayanskpersisk siameserhankat, var
7 cm høj og 19 cm lang, da
han var fuldt udvokset (2,5
år gammel). Hans ejere
var Katrina og Scott
Forbes fra Taylorville,
Illinois, USA.

Pauline Musters, kendt
som Prinsesse Pauline,
blev født i Ossendrecht,
Holland d. 26. feb. 1876
og var, da hun blev født,
30 cm lang. Hun døde
af lungebetændelse og
meningitis d. 1. marts
1895 i New York City,
USA i en alder af 19. Den
efterfølgende obduktion
afslørede, at hun var
61 cm høj, da hun døde.

Den mindste bil, der må køre
på vejene, er bygget af Austin
Coulson (USA) og er 63,5 cm
høj, 65,4 cm bred og 126,3 cm
lang. Den blev målt i
Carrollton, Texas, USA den
7. september 2012.

Arkademaskine
12,4 x 5,2 x 6 cm

Kvinde (nogensinde)
61 cm

Kat
7 cm

Mimas, en af saturns måner, er blot 396,6 km
på tværs. Det er den mindste kendte verden,
hvis form er blevet til som en følge af dens
egen tyngdekraft. Mimas er også den tyvende
største måne i solsystemet.

Det mindste uafhængige land er
Vatikanstaten (Stato della Città del Vaticano),
et område inden i byen Rom i Italien. Det
har et areal på 0,44 km2 og er mindre end
Pentagon – som selv er verdens største
kontorbygning.

Land
0,44 km2

Vores sol er 11,6 gange større end den
mindste kendte stjerne (se herunder).

Funktionsdygtige bil
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

En planet uden for vores solsystem (eller
exoplanet) betyder en planet, som kredser
om en anden sol end vores egen. Kepler 37b
kredser om stjernen Kepler 37, omtrent
210 lysår fra Jorden i konstellationen Lyra.
Opdagelsen skete med NASA’s Kepler og blev
annonceret d. 20. feb. 2013. Kepler 37b er
kun 1.930 km i diameter, mindre end Merkur.

Sfæriske verden
396,6 km

Politihund
28 cm

Designet og bygget af Robert H. Starr (USA)
er dobbeltdækkerflyet Bumble Bee II 2,69 m
langt med et vingefang på 1,68 m og vejede,
når det var tomt, 179,6 kg. Der var plads til
én person inde i denne dobbeltdækker.

Luftfartøj
2,69 m

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

Den mindste menneskeskulptur er
Trust, som er lavet af Jonty Hurwitz
(UK). Den er 3D-printet og afbilder
en kvinde. Skulpturen måler 80 x
100 x 30 mikrometer. Statuen
er inspireret af kunstnerens
kærlighed, 27 år efter at de
mødtes, og blev målt d.
13. feb. 2015 på Karlsruhe
Nano Micro Facility i Tyskland.

Skulptur af et menneske
80 x 100 x 30 mikrometer

< 1 mm

C1ST’en er en funktionsdygtig
revolver, der er 5,5 cm lang,
3,5 cm høj, 1 cm bred og vejer
19,8 g. Den bliver fremstillet af
SwissMiniGun (CHE).

Revolver
5,5 cm

< 5,5 cm

< 50 cm

Merkur-rumfartøjet blev brugt
til seks bemandede NASAmissioner mellem 1961 og
1963. Indenbords var en enkelt
astronaut i en kegleformet
rumkapsel, der var 3,34 m høj og
havde en diameter på 1,89 m.

Trykkontrollerede
bemandede rumfartøj
3,34 x 1,89 m

Nogle kilder taler for, at Oceanien, eller
Oceanien/Australasien, er det mindste
kontinent, men man er meget uenige i, hvilke
territorier dette område dækker. For de fleste,
deriblandt GWR, er rekordholderen Australien
med et spand fra vest til øst på omtrent
4.000 km og et areal på 7,69 millioner km2. Det
er samtidig det sjette største land i verden.

Den mindste kendte stjerne er 2MASS
J05233822-1403022, observeret 40 lysår
fra Jorden. Den har en diameter på omtrent
119.660 km, cirka 0,086 gange Solens
diameter (top).

<5m

Kontinent
4.000 km

Stjerne
119.660 km

Planet uden for vores solsystem
1.930 km

Det mindste land kan ligge i det mindste kontinent næsten 17,5 millioner gange. Men kan den mindste kat
nogensinde virkelig være fire gange mindre end den mindste politihund? Og hvad er den mindste længdeenhed i
universet? GWR præsenterer en guidet tur i relative størrelser, fra de store stjerner til de mindste atomer.

Mindste …

< 150.000 km

100%

SUPERLATIVER

