Dinosaurien
39 cm
Den fjäderprydda
Microraptor zhaoianus
var 39 cm lång, varav
24 cm utgjordes av
svansen. Ett fossil av
denna art påträffades i Kina
1999 och daterades till en
ålder av 110–120 miljoner år.

En gitarr baserad på en Fender Stratocaster och
utmejslad ur en bit kisel var endast 10 mikrometer
lång – en tjugondedel av tjockleken på ett mänskligt
hårstrå. Den skapades 1997 på bara 20 minuter
av forskare vid Cornell University i New York. Var
och en av strängarna var 0,05 mikrometer tjocka,
motsvarande en bredd på 100 atomer.

Replikagitarren
10 mikrometer

En specialutgåva
av Agent 327 kallad
”Dossier Minimum
Bug”, skriven av
Martin Lodewijk
(Nederländerna) och
publicerad i juni 1999,
var endast 2,58 x 3,7
cm. Totalt trycktes
2 000 exemplar av den
16-sidiga tidningen i
fullfärg, och med varje
exemplar följde ett
gratis förstoringsglas.

Serietidningen
2,58 x 3,7 cm

100 %

2005 avslöjade forskare vid Rice University, USA,
under ledning av James Tour, att de byggt en ”bil”
av en molekyl som mestadels bestod av kolatomer,
med chassi, axlar och fyra buckybollar till hjul. Hela
konstruktionen är bara 3-4 nanometer tvärs över –
något bredare än en DNA-sträng.

Nanobilen
3–4 nanometer

100 %

Världens minsta fungerande borrmaskin är bara
17 x 7 x 13,5 mm
och har ett borr
som är 11,75 mm långt.
Verktyget är utskrivet på
en 3D-skrivare, konstruerat och tillverkat av Lance
Abernethy (Nya Zeeland)
den 21 mars 2015.

Borrmaskinen
17 x 7 x 13,5 mm

2009 byggde dataingenjören
Mark Slevinsky (Kanada)
en fullt spelbar arkadmaskin
med måtten 12,4 x 5,2 x 6  cm.
Han skrev ett eget
operativsystem, FunkOS,
för att programmera in
kloner av Tetris, Space
Invaders och Breakout.

Chihuahua/terrierkorsningen Midge är 28 cm
hög och 58 cm lång. Hon
arbetade som polishund
tillsammans med sin ägare,
sheriff Dan McClelland (USA)
vid Geauga County Sheriff’s
Office i Chardon, Ohio, USA.
Midge utexaminerades
som narkotikahund den 7
november 2006 och gick i
pension tillsammans med
sheriff McClelland den 1
januari 2017.

100 %

Längdenheten
1,6 x 10-35 m
Den kortaste mätbara
längden i universum är
Plancklängden, som är
1,6 x 10-35 m. Det motsvarar
omkring en miljondel av en
miljarddel av en miljarddel av
en miljarddel av en centimeter
(ett decimalkomma följt av 34
nollor och en etta). Det är på denna
skala som man tror att kvantskum
existerar. Kvantteorin säger att
rumtiden består av oändligt små
områden där nya dimensioner
bildas och förintas med otrolig
hastighet, ungefär som såpbubblor,
och att dessa kvantskumbubblor är
små till och med i jämförelse med
atomkärnor.

Med hjälp av fältjonmikroskopi kan
spetsen till ett sveptunnelmikroskop
bestå av en enda atom. De sista tre
lagren består av världens minsta
konstgjorda pyramid, bestående av
sju atomer, tre atomer och en atom.

100 %

Stigbygelbenet
är ett av de tre
benen i mellanörat.
Det är 2,6-3,4 mm långt
och väger 2-4,3 mg.

Mänskligt ben
2,6–3,4 mm

Hanen av bikolibrin (Mellisuga
helenae) från Kuba och Isla de la
Juventud, är 5,7 cm lång, varav
hälften utgörs av näbben och
stjärtfjädrarna. Hanen väger
1,6 gram, medan honan är något
större.

Fågeln
5,7 cm

Chandra Bahadur Dangi (Nepal) var
54,6 cm lång när han mättes vid
CIWEC Clinic Travel Medicine Center
i Lainchaur, Katmandu, Nepal,
den 26 februari 2012.

Mannen (någonsin)
54,6 cm

Konstgjorda föremålet
1 atom

Cheryl Moss (Sydafrika)
tillverkade en teddybjörn
som bara var 9 mm hög. Hon
har tillverkat ”Microbears”
i många år och säljer dem
i särskilda butiker för
teddybjörnar.

Kommersiellt tillverkade
teddybjörnen
9 mm

Tinker Toy, en blå hankatt av
rasen Himalayan-Persian, var
7 cm hög och 19 cm lång som
fullvuxen (2,5 år). Ägare var
Katrina och Scott Forbes
från Taylorville, Illinois,
USA.

Pauline Musters, känd
som prinsessan Pauline,
föddes i Ossendrecht,
Nederländerna, den 26
februari 1876. Hon var då
30 cm lång. Hon avled av
lunginflammation med
hjärnhinneinflammation
den 1 mars 1895 i New
York, vid 19 års ålder.
Obduktionen visade att
hon var 61 cm.

Världens minsta bil som godkänts
för allmän väg är byggd av Austin
Coulson (USA) och är bara
63,5 cm hög, 65,4 cm bred
och 126,3 cm lång. Den
kontrollmättes i Carrollton,
Texas, USA, den
7 september 2012.

Arkadmaskinen
12,4 x 5,2 x 6 cm

Kvinnan (någonsin)
61 cm

Katten
7 cm

Mimas, en av Saturnus månar, är bara
396,6 km i diameter. Den är den minsta kända
himlakroppen vars sfäriska form har uppstått
genom den egna tyngdkraften. Mimas är
också den 20:e största månen i solsystemet.

Världens minsta självständiga land är
Vatikanstaten (Stato della Città del Vaticano),
en enklav mitt i staden Rom. Landet har en
yta på 0,44 km2 och är mindre än Pentagon –
som i sin tur är världens
största kontorsbyggnad.

Landet
0,44 km2

Vår sol är 11,6 gånger större än den
minsta kända stjärnan (se nedan).

Kördugliga bilen
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

En extrasolär planet (eller exoplanet) är en
planet som kretsar kring en annan stjärna än
vår egen. Kepler 37b kretsar kring stjärnan
Kepler 37, omkring 210 ljusår från solen i
stjärnbilden Lyran. Den upptäcktes av NASA:s
sond Kepler och offentliggjordes den 20
februari 2013. Kepler 37b är endast 1 930 km i
diameter, mindre än planeten Merkurius.

Sfäriska himlakroppen
396,6 km

Polishunden
28 cm

Dubbeldäckaren Bumble Bee II, som
konstruerats och byggts av Robert H. Starr
(USA), var 2,69 meter lång och hade en
vingbredd på 1,68 meter. Vikten låg på
179,6 kg olastad. Den rymde en person.

Flygplanet
2,69 m

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

Världens minsta skulptur föreställande en människa är Trust av Jonty
Hurwitz (Storbritannien). Den är
en 3D-utskrift av en kvinna med
måtten 80 x 100 x 30 mikrometer.
Statyn, som är inspirerad av
konstnärens första kärlek,
mättes den 13 februari
2015 vid Karlsruhe Nano
Micro Facility i Tyskland.

Skulpturen av en människa
80 x 100 x 30 mikrometer

< 1 mm

C1ST är en fungerande
revolver som är 5,5 cm lång,
3,5 cm hög, 1 cm bred och
väger 19,8 gram. Den tillverkas
av SwissMiniGun (Schweiz).

Revolvern
5,5 cm

< 5.5 cm

< 50 cm

Rymdkapseln Mercury
användes vid sex bemannade
NASA-uppdrag mellan 1961
och 1963. Den koniska kapseln
var 3,34 meter hög och 1,89
meter i diameter och rymde en
astronaut.

Bemannade
rymdkapseln
3,34 x 1,89 m

En del menar att Oceanien, eller Oceanien/
Australasien, är den minsta kontinenten,
men definitionen över vilka territorier dessa
omfattar varierar kraftigt. För de flesta källor,
inklusive GWR, är Australien rekordhållaren,
med en bredd, från väst till öst, på cirka
4 000 km och en yta på 7,69 miljoner km2.
Australien är också det sjätte största landet.

Den minsta stjärna man känner till är
2MASS J05233822-1403022, som ligger
40 ljusår från jorden. Den har en diameter
på cirka 119 660 km, omkring 0,086 gånger
solens (ovan).

<5m

Kontinenten
4 000 km

Stjärnan
119 660 km

Extrasolära planeten
1 930 km

Den minsta kontinenten rymmer det minsta landet nära 17,5 miljoner gånger om. Men var den minsta katt som
någonsin funnits verkligen fyra gånger mindre än den minsta polishunden? Och vilken är den minsta längdenheten i universum? GWR tittar närmare på en värld av relativa storlekar, från stjärnstorlek till mindre än en atom.

Minsta …

< 150 000 km

100 %

SUPERLATIV

