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Penge har været her længe Robert Fisker Hent PDF En bog for store børn og unge om penge. Hvad er penge?
Hvornår er de første penge fra, og hvem fandt overhovedet på dem? Og hvordan betalte man for ting og sager,
inden pengene kom til? "Penge - hvad er det? Det var da noget sært noget at spørge om! – Vi ved vel nok alle,
hvad penge er! – Det er jo det, man må betale med, hvis man vil købe noget. – Det er noget med kroner og
ører. ...Ideen til det, vi nu kalder penge, opstod hos folk, som købte og solgte meget – købmændene. Det har
sikkert været de første, der fandt på at mærke store og små stykker metal med det segl eller tegn, de ellers
brugte som under-skrift på deres breve. Konger og fyrster fandt den nye ide god og praktisk. De førte den

videre og kappeds om at gøre den bedre. – Jo bedre og smukkere man lavede sine mønter, jo mere lagde folk
mærke til dem, og jo mere villige blev de til at modtage dem som betaling." Robert Fisker (1913-1991) var en
dansk forfatter, der hovedsageligt skrev bøger til børn og unge. Robert Fisker debuterede i 1935 og udgav i

løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.
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