SUPERLATIVER

Amerikanske B-2 Spirit
koster i overkant av
11,05 mrd kr per fly. Det
er et langdistansebombefly og har et
spesielt belegg og
en egen utforming
som gjør det nesten
umulig å se med radar.

Fly
11,05 mrd kr

Antilia ble ferdigstilt i
2010 med en kostnad
på 17 mrd kr. Det er en
27 etasjes personlig
skyskraper og fungerer
som hjemmet til den
indiske forretningsmannen Mukesh
Ambani i Mumbai i
India. Bygningen har et
gulvareal på 37 000 m2,
tre helikopter
plattformer, et spa og
en kino.

Bolig
17 mrd kr

L’homme au doigt («Mannen
som peker», 1947) av
Alberto Giacometti (Sveits)
ble solgt 11. mai 2015 for
1,20 mrd kr. Den 1,8 m høye
bronsestatuen er en høy
og tynn figur, i velkjent
Giacometti-stil, med den
ene armen utstrakt.

Skulptur
(auksjon)
1,20 mrd kr

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

> 10 mrd kr

9. august 2016 gikk den
franske midtbanespilleren
Paul Pogba fra Juventus
(Italia) til Manchester
United (UK) for 989
mill kr. Pogba hadde
tidligere spilt på
ungdomslaget til United,
før han ble overtatt av
laget fra Torino i 2012.

Fotballspiller
989 mill kr

900 mill kr - 10 mrd kr

En 1962 Ferrari 250 GTO Berlinetta ble
solgt for 324 mill kr 14. august 2014
på Bonhams Quail Lodge Auction i
Carmel i California i USA. Åtte av de 10
dyreste bilene som er auksjonert bort,
er Ferrarier.

En Fender Stratocaster signert av flere
musikklegender ble solgt for 23 mill kr på
en veldedighetsauksjon 17. november
2005. Stjernene som hadde signert
gitaren, var blant andre Eric Clapton, Keith
Richards og Brian May (alle fra UK).

USS Gerald R Ford skal sjøsettes
i 2017 og har kostet 110,50 mrd
kr å bygge. Hangarskipet kan ha
opptil 220 avganger per dag fra
to rullebaner. Det har 500 færre
matroser enn hangarskip i
Nimitz-klassen, noe som sparer
rundt 34 mrd kr i
løpet av skipets
levetid.

Krigsskip
110,50 mrd kr

I desember 2015 solgte
Designer Carbon
Materials (UK)
200 mikrogram
endofulleren i Oxford
UK. Gramprisen
var 1,39 mrd kr.
Substansen kan
brukes i små atomur.

Substans
1,39 mrd kr

I 2004 ble Vanisha Mittal og
Amit Bhatia gift under en
seks dagers feiring i Versailles
i Frankrike, med en prislapp på
468 mill kr, betalt av
Vanishas milliardærfar
Lakshmi. Shah Rukh
Khan og Kylie Minogue
underholdt på festen.

Bryllup
468 mill kr

Itaipu-demningen i elven Paraná
mellom Brasil og Paraguay kostet
229,50 mrd kr i 1984. Den totale
lengden er 7235 m. I 2016 genererte
den 103,1 terrawatt-timer med energi.

Menneskeskapte gjenstand på jorden
229,50 mrd kr

I februar 2015 ble Nafea Faa
Ipoipo («Når skal du gifte
deg?», 1892) av Paul Gauguin
(Frankrike) angivelig solgt
privat for 2,55 mrd kr.

Maleri (privat salg)
2,55 mrd kr

Den opprinnelige konstruksjonen av Den internasjonale
romstasjonen pågikk fra 1998
til 2011, med en beregnet total
prislapp på 1275 mrd kr.

Menneskeskapte gjenstand
1275 mrd kr

Pink Star, en oval 59,6 karats
diamant, ble solgt for 605 mill kr
på Sotheby’s i Hong Kong
4. april 2017. Den ble funnet
i en afrikansk gruve i 1999
og er den største
diamanten i sin
klasse som er
auksjonert bort.

Juvel (auksjon)
605 mill kr

18. mai 2013 solgte
dueoppdretteren Leo Heremans
(Belgia) kappflygingsduen Bolt for
3,39 mill kr på auksjon. Fuglen var
oppkalt etter rekordsprinteren
Usain Bolt.

Due (auksjon)
3,39 mill kr

En Post-it-lapp med tegningen After
Rembrandt av R.B. Kitaj (USA) ble solgt
for for 7990 kr på auksjon 13.–20.
desember 2000. Den var én av en serie
tegninger laget av kunstnere for å
markere Post-it-lappens 20-årsjubileum.

Post-it-lapp (auksjon)
7990 kr

Avatar (USA, 2009) hadde et
beregnet produksjonsbudsjett på
3,61 mrd kr ifølge The Numbers. Under
innspillingen av den storslåtte science
fiction-filmen innførte regissør James
Cameron (Canada) det banebrytende
Reality-kamerasystemet.
Pengene viste seg å være
en god investering; 5. april
2017 hadde Avatar størst
billettinntekter for en
film, med kolossale 23,63
mrd kr globalt.

Film
3,61 mrd kr

12. november 2013 ble Balloon
Dog (Orange) av Jeff Koons (USA,
f. 21. januar 1955) solgt i New
York City i USA for 496 mill kr. Den
3,6 m høye skulpturen
i rustfritt stål ble kjøpt
av en anonym
budgiver.

Arbeid av en nålevende
kunstner (auksjon) 496 mill kr

En hvit påfuglkjeledress
laget til Elvis Presley
(USA) i 1973 og
designet av Bill Belew
ble kjøpt for 2,55 mill
kr av en amerikansk
investor. 2008-salget
ble arrangert på nett
av auksjonshuset
gottahaveit.com.

Bordercollien Cap tilhørte Padraig Doherty
(Irland) og ble kjøpt da den var 16 måneder
gammel for 182 000 kr på en auksjon i
Skipton i North Yorkshire i UK 13. mai 2016.
Gårdshunder som er trent opp til å gjete
sauer, selges ofte for rundt 25 000 kr.

3. desember 2012
ble en LEGO-kloss i
14 karat gull solgt av
samlernettsiden Brick
Envy, Inc (USA) til en
anonym budgiver for
106 000 kr. Klossen
veide 25,6 g og var
opprinnelig en gave til
ansatte som hadde
jobbet lenge hos
LEGO.

Bil (auksjon)
324 mill kr

Popstjerneantrekk
(auksjon) – 2,55 mill kr

En 100 år gammel Cadbury-sjokolade ble kjøpt
for 5840 kr på auksjon 25. september 2001.
Den hadde vært med på kaptein Robert Scotts
første ekspedisjon til Antarktis i 1901–04 og
var oppbevart i et sigarettetui.

«Quintessential Grilled Cheese» gikk
for 1819 kr på Serendipity 3 i New
York City i USA 29. oktober 2014. Den
består av champagnebrød med hvit
trøffel og ultrasjelden Caciocavallo
Podolico-ost og serveres med
hummersaus.

Fårehund (auksjon)
182 000 kr

Gitar (auksjon)
23 mill kr

10 mill kr - 900 mill kr

En 352 kg tung hamburger som
selges på Juicys Outlaw Grill i
Corvallis i Oregon i USA gikk for
42 500 kr 2. juli 2011.

Hamburger
42 500 kr

Sjokoladeplate (auksjon)
5840 kr

Sandwich
1819 kr

LEGO©-kloss
106 000 kr

Ifølge en UBS Prices & Earnings-rapport fra
2015, koster en drosjetur på 5 km i Oslo i Norge i
snitt 273 kr. Den samme turen i New Delhi i India
hadde kostet bare 13 kr.

I London i UK var snittprisen på kinobilletter
i 2016 152 kr, ifølge Mercers årlige
levekostnads
undersøkelse.

40 000 kr - 10 mill kr

Drosjetur
273 kr

Kinobillett
152 kr

150 kr - 40 000 kr

Man kan kan kanskje ikke kjøpe kjærlighet for penger, men har du nok, kan du i hvert fall kjøpe deg ganske
mye annet. Fra polerte diamanter til uvurderlige kunstskatter, imponerende byggverk og ekstremt dyre
ostesmørbrød; her har du noen av de dyreste gjenstandene som finnes på jorden ... og utenfor.

Dyreste ...

