Den fjærkledde
Microraptor zhaoianus
hadde en hale på 24 cm
og var til sammen 39 cm
lang. Et fossilt eksemplar
funnet i Kina i 1999 har
blitt datert tilbake til for
110–120 millioner år siden.

Dinosaur
39 cm

En gitar inspirert av en Fender Stratocaster og
skåret ut av en blokk med silisium, var 10 mikrometer
lang – en tjuedel av tykkelsen på et menneskehår.
Den ble laget i 1997 på bare 20 minutter av forskere
fra Cornell University i New York i USA. Strengene
var 0,05 mikrometer tykke, tilsvarende en linje på
100 atomer.

Gitarmodell
10 mikrometer

En spesialutgave av
Agent 327, skrevet av
Martin Lodewijk
(Nederland) og utgitt i
juni 1999, med tittelen
«Dossier Minimum
Bug», målte bare
2,58 cm x 3,7 cm.
Totalt 2000
eksemplarer av
tegneserien ble
trykket og solgt
sammen med et
forstørrelsesglass.

Tegneserie
2,58 cm x 3,7 cm

100 %

I 2005 viste forskere ved Rice University i USA, ledet
av James Tour, frem en «bil» laget av et molekyl av
hovedsakelig karbonatomer, med understell,
akslinger og fire hjul av molekyler av buckminster
fulleren. Hele bilen var bare 3-4 nanometer lang, litt
mer enn tykkelsen på et DNA-molekyl.

Nanobil
3–4 nanometer

100 %

Verdens minste trådløse
drill er 17 mm x 7 mm x
13,5 mm og har
et bor som er
11,75 mm langt. Verktøyet
er laget med 3D-skriver
av Lance Abernethy (New
Zealand) 21. mars 2015.

Fungerende drill
17 mm x 7 mm x 13,5 mm

I 2009 bygget dataingeniøren
Mark Slevinsky (Canada)
en spillbar spilleautomat
som var 12,4 cm x 5,2 cm x
6 cm. Han skrev sitt eget
operativsystem, FunkOS,
og programmerte
kloner av Tetris, Space
Invaders og Breakout .

Midge er en blanding av
chihuahua og rotteterrier
som er 28 cm høy og
58 cm lang. Hun jobbet
som offisiell tjenestehund
sammen med eieren sheriff
Dan McClelland (USA) på
Geauga County Sheriff’s
Office i Chardon i Ohio i USA.
Midge besto prøven som
narkohund i Ohio 7. november
2006 og pensjonerte
seg, sammen med sheriff
McClelland, 1. januar
2017.

100 %

Lengdemål
1,6 x 10-35 m
Den minste målbare
lengden i universet er
en Planck-lengde, som er
1,6 x 10-35 m. Dette tilsvarer
rundt en milliondel av en
milliarddel av en milliarddel av
en milliarddel av en centimeter
(et komma etterfulgt av 34 nuller
og et ettall). Dette er skalaen der
kvanteskum antas å eksistere.
Kvanteteorien hevder at romtid
består av ekstremt små regioner
der nye dimensjoner oppstår og
forsvinner med vanvittig fart. Disse
kvanteskumboblene er bitte små,
selv sammenliknet med atomkjerner.

Ved å bruke et feltmisjonsmikroskop
har tuppene på sonder på tunnel
mikroskoper blitt formet til en bredde
på ett atom. De siste tre lagene utgjør
verdens minste menneskeskapte
pyramide, som består av sju atomer,
tre atomer og ett atom.

100 %

Stigbøylen er et
av de tre ørebeina i
mellomøret. Den er 2,6 til
3,4 mm lang og veier fra
2 til 4,3 mg.

Menneskeknokkel
2,6–3,4 mm

Hannen hos bikolibrien
(Mellisuga helenae) på Cuba er
57 mm lang. Nebbet og halen
utgjør halvparten av lengden.
Hannene veier 1,6 g, mens
hunnene er litt større.

Fugl
5,7 cm

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

Mann (noensinne)
54,6 cm

Gjenstand skapt av mennesker
Ett atom

Cheryl Moss (Sør-Afrika)
har håndlaget en bamse
som er 9 mm høy. Hun
har laget «mikrobamser»
i flere år og selger dem i
spesialforretninger for
bamser.

Bamse i normalt salg sydd
for hånd
9 mm

En blåspottet perserhann som
het Tinker Toy, var bare 7 cm
høy og 19 cm lang da han var
fullt utvokst (2,5 år). Eierne
hans var Katrina og Scott
Forbes fra Taylorville i
Illinois i USA.

Pauline Musters, eller
prinsesse Pauline
(Nederland), ble
født i Ossendrecht I
Nederland 26. februar
1876, og var 30 cm ved
fødselen. Hun døde av
lungebetennelse med
hjernehinnebetennelse
1. mars 1895 i New York
City i USA da hun var 19 år
gammel. Da hun døde, var
hun 61 cm høy.

Verdens minste bil godkjent for
vei er laget av Austin Coulson
(USA) og er 63,5 cm høy, 65,4 cm
bred og 126,3 cm lang. Den ble
målt i Carrollton i Texas i USA
7. september 2012.

Spilleautomat
12,4 cm x 5,2 cm x 6 cm

Kvinne (noensinne)
61 cm

Katt
7 cm

Mimas, en av månene til Saturn, er bare
396,6 km i diameter. Det er det minste kjente
himmellegemet som har kuleform på grunn
av sin egen tyngdekraft. Mimas er den
20. største månen i solsystemet.

Klode med kuleform
396,6 km

Det minste uavhengige landet i verden er
Vatikanstaten (Stato della Città del Vaticano),
en enklave i Roma i Italia. Det har et areal på
0,44 km2 og er mindre enn Pentagon – som er
verdens største kontorbygning.

Bil godkjent for vei
63,5 cm x 65,4 cm x 126,3 cm

En eksoplanet er en planet som går i bane
rundt en annen sol enn vår egen. Kepler-37b
går i bane rundt stjernen Kepler-37, rundt
210 lysår fra jorden i stjernebildet Lyren. Den
ble oppdaget av NASAs Kepler-romfartøy og
offentliggjort 20. februar 2013. Kepler‑37b er
bare 1930 km i diameter, mindre enn Merkur.

Eksoplanet
1930 km

Politihund
28 cm

Dobbeltdekkerflyet Bumble Bee II ble
tegnet og bygget av Robert H. Starr (USA)
og var 2,69 m langt med et vingespenn på
1,68 m. Uten pilot veide flyet 179,6 kg. Det
hadde plass til én person.

Fly
2,69 m

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

Den minste skulpturen basert på en
virkelig person, er Trust av Jonty
Hurwitz (UK), et verk laget med
3D-skriver. Skulpturen er av en kvinne,
og den er 80 µm x 100 µm x 30 µm.
Den er inspirert av kunstnerens
første store kjærlighet, og ble
målt 13. februar 2015 på
Karlsruhe Nano Micro
Facility i Tyskland.

Skulptur av menneske
80 µm x 100 µm x 30 µm

< 1 mm

C1ST er en fungerende
revolver som er 5,5 cm lang,
3,5 cm høy, 1 cm bred og
veier 19,8 g. Den lages av
SwissMiniGun (Sveits).

Revolver
5,5 cm

< 5,5 cm

< 50 cm

Mercury-romfartøyet ble brukt
under seks bemannede NASAekspedisjoner fra 1961 til 1963.
Det hadde med seg en astronaut
i en kjegleformet kapsel som var
3,34 m høy og 1,89 m i diameter.

Romfartøy med
mannskap og trykkabin
3,34 m x 1,89 m

Noen kilder hevder at Oseania, eller Oseania/
Australasia, er det minste kontinentet, men
definisjonene av hva som kan kalles et
kontinent, varierer. De fleste kildene, også GWR,
har Australia som rekordholder, med en bredde
fra øst til vest på 4000 km og et areal på
7,69 millioner km2. Australia er også det sjette
største landet i verden, målt i flateinnhold.

Den minste stjernen vi vet om, er 2MASS
J05233822-1403022, som ligger 40 lysår
fra jorden. Den har en diameter på rundt
119 660 km, omtrent 0,086 av solens
(øverst).

<5m

Kontinent
4000 km

Stjerne
119 660 km

Solen vår er 11,6 ganger større enn den
minste kjente stjernen (se under).

Land
0,44 km2

Det hadde vært plass til verdens minste land på det minste kontinentet nesten 17,5 million ganger. Men kan den minste
katten som har eksistert, virkelig ha vært bare en firedel så stor som verdens minste politihund? Og hva er den minste
måleenheten i universet? GWR presenterer en reise gjennom relativ størrelse, fra stjerner til partikler mindre enn atomer.

Minste ...

< 150 000 km

100 %

SUPERLATIVER

