
Guld og sølv til Nordens laveste priser  

Hvad har skabt den økonomiske 
krise?

Hvordan kan du beskytte dig mod 
inflation og økonomiske kriser?

Hvilken egentlig værdi har dine 
penge og investeringer?

Vidste du, at det vi kalder penge 
skabes gennem private banker?

Lær mere om økonomi og ædelmetal
Gå ind på www.libertysilver.se, hvor du kan lære mere om økonomi, 
penge og investeringer. Du kan også lære mere om ædelmetal i vores 
Guld- og Sølvskole.

Beskyt dig selv mod følgerne af lavkonjunktur 
ved at investere i guld og sølv!
Investér i guld og sølv fra Liberty Silver AB. Vi har Nordens bedste 
udbud af sølvbarrer og sølvmønter, og vi forhandler også barrer og 
mønter af guld, platin og palladium til Nordens laveste priser!

For mere information, 
se artikler og produkter 
på vores hjemmeside: 

libertysilver.se 

Guldbarre 100 gram PAMP Suisse Gold Eagle 1 oz (31,1 gram)

Silver Eagle 1 oz (31,1 gram)   Platinum Eagle 1 oz (31,1 gram)

Liberty Silver AB       Adresse: 
Web: www.libertysilver.se                  Box 251   Org. Nr: 556632-9842
E-mail: support@libertysilver.se      201 22 Malmö   
Telefon: 0046-406 110 100



Sølvbarrer  
Produceret med en renhed på 99,9% sølv.

Forskellig stil, mærke og udformning afhængig af producent.

Producenten stempler barrerne som bevis på ægthed og kvalitet.

Findes i forskellige størrelser fra 31,1 gram (1 troy oz) til 31,1 kg 
(1000 troy oz).

Hvad er årsag til lavkonjunkturen?
Vidste du, at de fleste af vores penge skabes i private banker?

Bankerne skaber penge ud af den blå luft gennem udlåning. Pen-
gene investeres i forskellige aktiver, såsom ejendomme og aktier, hvilket 
leder til økonomiske bobler. Når boblerne sprænger indebærer det 
lavkonjunktur. 

Hvad er papirpenge værd?
Papirpenge har ingen egentlig værdi udover papiret, som de trykkes på. 
Alligevel findes der fortsat en stærk interesse hos centralbanker for at 
lade pengene skabes i private banker. Når banker skaber penge gennem 
udlåning (pengene, der lånes ud, findes ikke i forvejen), er låntageren 
forpligtet til at betale både det lånte beløb tilbage og desuden de renter, 
der løber på. Renten findes heller ikke, men skabes også ud af den blå 
luft gennem nye lån. På denne måde finder en omfordeling sted, hvor 
bankerne trin for trin får kontrollen med flere og flere ressourcer. 

Guld og sølv er rigtige penge
For at have en stabil vækst med lave stabile renter og små konjunktur-
svingninger kræver det et system, hvor valutaen er baseret på guld og 
sølv.

Fordelene ved guld og sølv som valuta er bl.a. at bankernes og statens 
magt over mennesker formindskes, da de ikke længere kan styre os 
gennem pengesystemet. De kan ikke skabe nye penge gennem lån og 
derved holde mennesker i gældsslaveri. De kan heller ikke gøre vores 
penge og opsparinger værdiløse gennem inflation.

Med guld og sølv som valuta afskaffes konjunkturcyklerne, og vi undgår 
den misære, som opleves under lavkonjunktur.

Papirpenge kommer og går, men guld og sølv består! Ingen 
papirvaluta har overlevet mere end årtier, mens værdien af 
guld og sølv har bestået i over 6000 år.


