SUPERLATIVER

Antilia, der stod færdig
i 2010 til en pris på
14 mia. kr., er en 27
etagers høj privat
skyskraber og er
hjem for den indiske
forretningsmand
Mukesh Ambani i
Mumbai, Indien. Alle
dens beboelige rum
udgør 37.000 m2 plus
tre landingspladser til
helikoptere, helsespa
og en biograf.

Bygget hus
14 mia. kr.

L’homme au doigt (“Den
Pegende Mand”, 1947) er
lavet af Alberto Giacometti
(CHE) og blev solgt d. 11. maj
2015 for 188,96 mio. kr. Den
1,8 m høje bronzestatue er
en høj og spinkel figur – i
typisk Giacometti-stil – som
peger med den ene arm.

Skulptur
(auktion)
988,96 mio

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

Den amerikansk
byggede B-2 Spirit
koster 9,1 mia. kr. at
fremstille. Det er
et langtrækkende
bombefly, og
B-2’eren har et
unikt overtræk og et
vingedesign, der gør
den usynlig på en radar.

Luftfartøj
9,1 mia. kr.

> 3,5 mia. kr.

D. 9. aug. 2016 købte
Manchester United (UK) den
franske midtbanespiller
Paul Pogba fra
Juventus (ITA)
for 814,8 mio. kr.
Pogba var tidligere
ungdomsspiller i United,
før han skiftede til den
italienske klub i 2012.

Fodboldspiller
814,8 mio. kr.

700 mio.-3,5 mia. kr.

En Ferrari 250 GTO Berlinetta fra 1962
solgtes for 266,7 mio. kr. inklusive salær
d. 14. aug. 2014 på Bonhams Quail Lodge
Auction i Carmel, Californien, USA. Otte
af de 10 dyreste biler solgt på auktion er
Ferrarier.

En Fender Stratocaster signeret af
diverse kendte blev solgt for 18,9 mio.
kr. til en velgørenhedsauktion d. 17. nov.
2005. Stjernerne, der havde signeret
den, var bl.a. Eric Clapton, Keith Richards
og Brian May (alle UK).

USS Gerald R Ford, som
søsættes i 2017, koster omtrent
91 mia. kr. Hangarskibet kan
håndtere 220 fly om dagen fra
dens to startbaner. Der vil være
500 færre på den end på Nimitzk-carrieren, hvilket kommer til at
spare 28 mia. kr.

Krigsskib
91 mia. kr.

I dec. 2015 solgte
Designer Carbon
Materials (UK) 200
mikrogram nitrogenatom-baseret
endohedral fulleren
for 1,1 mia. kr. i
Oxford, UK. Til denne
pris ville et gram have
kostet 770 mio. kr.
Substansen kan bruges i
mikroskopiske atomure.

Substans
1,1 mia. kr.

I 2004 blev Vanisha Mittal
og Amit Bhatia gift under en
seks dages fejring i Versailles,
Frankrig. Gildet kostede
385 mio. kr. – betalt af
Vanishas milliardærfar
Lakshmi. Kunstnere ved
brylluppet var bl.a. Shah
Rukh Khan og Kylie
Minogue.

Bryllup
385 mio. kr.

Itaipu vandkraftsdæmningen på
Paranáfloden mellem Brasilien og
Paraguay kostede 189 mia. kr. i 1984.
Den består af fire dæmninger sat
sammen til en og har en totallængde
på 7.235 m. I 2016 genererede den
103,1 terrawatt-timers energi.

Menneskeskabte objekt på jorden
189 mia. kr.

I feb. 2015 blev Nafea Faa
Ipoipo (“When Will You Marry?”,
1892) af Paul Gauguin (FRA)
efter sigende solgt for 2,1 mia.
kr. i et privat salg.

Maleri (privat salg)
2,1 mia. kr.

Den indledende konstruktion
af International Space Station
løb fra 1998 til 201 med en
anslået slutpris på 1,050
billioner kr.

Menneskeskabte objekt
1,050 billioner kr.

Pink Star, en ovalformet 59,6
karat diamant, blev solgt for
498,4 mio. kr. på Sotheby’s
auktion i Hongkong d. 4. april
2017. Det er den største
diamant solgt på
auktion. Den
blev fundet i en
afrikansk mine
i 1999.

Smykke (auktion)
498,4 mio. kr.

D. 18. maj 2013 solgte dueavleren
Leo Heremans (BEL) sin
konkurrencedue Bolt for 2,8
mio. kr. på en auktion. Fuglen er
navngivet efter hurtigløberen
Usain Bolt og skulle bruges
som avlsdue.

Due (auktion)
2,8 mio. kr.

Denne post-it-note med pastel og
trækulsrester efter After Rembrandt af
R.B. Kitaj (USA) blev solgt for 6.580 kr. på
en auktion d. 13.-20. dec. år 2000. Den var
en del af en serie lavet af kunstnere for at
fejre post-it-notes 20-års jubilæum.

Post-it-note (auktion)
6.580 kr.

Avatar (USA, 2009) havde et
anslået produktionsbudget på 2,9
mia. kr. ifølge The Numbers. Under
optagelserne til denne episke sci fi-film
promoverede instruktøren James
Cameron (CAN) den banebrydende
teknik “Reality Camera System”.
Investeringen viste sig at
være det værd – pr. 5. april
2017 har Avatar den højeste
bruttobilletindtægt med
kolossale 19,46 mia. kr. på
verdensplan.

Film
2,9 mia. kr.

D. 12. nov. 2013 blev Balloon Dog
(Orange) af Jeff Koons (USA,
f. 21. jan. 1955) solgt i New York
City, USA for 408,8 mio. kr. Den
3,6 m høje statue af
rustfrit stål blev købt
af en anonym
køber.

Værk af levende kunstner
408,8 mio. kr.

Et hvidt påfuglejumpsuit
lavet til Elvis Presley
(USA) i 1973 og
designet af Bill Belew
blev købt for 2,1 mio.
kr. af en amerikansk
investor. Salget i
2008 blev foretaget
af onlineauktionæren
gottahaveit.com.

Cap var ejet af Padraig Doherty (IRL), indtil
hyrdehunden 16 måneder gammel blev
solgt for 149.744 kr. på en auktion i Skipton,
North Yorkshire, UK d. 13. maj 2016. Oplærte
hyrdehunde sælger normalt for 14.000 kr.

D. 3. dec. 2012 blev
en 14-karats guldLEGO-klods solgt via
samlerhjemmesiden
Brick Envy, Inc (USA)
til en anonym køber
for 87.500 kr. Den 25,6
g tunge klods var en
gave til gamle LEGOansatte mellem
1979 og 1981.

Bil (auktion)
266,7 mio. kr.

Popstjernes tøjsæt
(auktion) – 2,1 mio. kr.

En 100 år gammel Cadburys chokoladebar blev
købt for 4.809 kr. til en auktion d. 25. sep. 2001.
Den var blevet medbragt på Kaptajn Robert
Scotts første ekspedition til Antarktis i 190104 og har været pakket ind i en cigaretæske
lige siden.

“Quintessential Grilled Cheese” blev
solgt for 1.498 kr. på Serendipity 3 i
New York City, USA pr. 29. okt. 2014.
Den serveres på French Pullman
champagnebrød med trøffelsmør og
super sjælden Caciocavallo
Podolico-ost, og kommer
med en dippingsovs af
hummer og tomatsuppe.

Hyrdehund (auktion)
149.744 kr.

Guitar (auktion)
18,9 mio. kr.

3,5-700 mio. kr.

En 352,44 kg tung hamburger
fra Juicys Outlaw Grill i Corvallis,
Oregon, USA blev solgt for 35.000
kr. d. 2. juli 2011.

Hamburger
35.000 kr.

Chokoladebar (auktion)
4.809 kr.

Sandwich
1.498 kr.

LEGO©-klods
87.500

Ifølge rapporten fra 2015 fra UBS Prices &
Earnings koster en 5 km taxitur i den norske
hovedstad Oslo gennemsnitligt 224,7 kr. Den
samme tur i New Delhi, Indien ville blot koste
dig 10,8 kr.

I London, UK var den gennemsnitlige
biografbilletpris i 2016 125,4 kr. ifølge
Mercers årlige
leveomkostningsundersøgelse.

7.000-3,5 mio. kr.

Taxitur
224,7 kr.

Biografbillet
125,4 kr.

0-7.000 kr.

Penge kan måske ikke købe dig kærlighed, men de kan i hvert fald købe dig en masse andre ting. Fra
slebne diamanter og uvurderlige kunstværker, tårnhøje arkitektoniske genialiteter til en virkelig dyr
ostesandwich viser vi her de dyreste ting på Jorden ... og udenfor.

Dyreste ...

