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För nästan 600 år sedan upptäcktes Azorerna och allt sedan dess har människor fascinerats av ögruppen. De
första por tugisiska upptäckarna såg inte bara det strategiska värdet i en utpost mitt i Atlanten, utan även
öarnas överväldigande och vackra natur. Denna bok kom till för att ge kunskap om de bakomliggande

orsakerna till att vulkaner brutit genom vat tenytan från flera kilometers vattendjup och bildat de nio öarna.
För den som inte är geolog kan det krävas en förklar ing på varför det finns nio öar som ligger mitt i Atlanten
mellan Europa och Nordamerika nästan 140 mil väster om Portugal, det vill säga till synes mitt i ingenstans«.
Materialet är samlat under en lång tid av geologerna tillika docenterna Otto Hermelin och Martin Jakobsson,

båda verksamma vid Stockholms Universitet. Boken är rikt illustrerad med en mängd vackra bilder.

Portugisiska Azorerna är nio vulkaniska öar placerade mitt i Atlanten. Sao Miguel är Azorernas huvudö och
det är hit flest turister som besöker ögruppen åker. De första portugisiska upptäckarna såg inte bara det str.

Azorerna Öar,Atlanten Öar,Öar I Atlanten

Ögruppen Azorerna består av nio öar som delas in i tre grupper den västra Flores och Corvo den centrala
Terceira Graciosa São Jorge Pico och Faial och den östra São Miguel och Santa Maria. inbunden 2010. Köp
boken Azorerna nio öar mitt i Atlanten av Otto Hermelin Martin Jakobsson ISBN 81351 hos Adlibris. De är
indelade i. Myy CDON Marketplacessa Ilmainen toimitus CDON jäsenelle. Hermelin Otto. Issuu is a digital
publishing platform that makes it simple to publish magazines catalogs newspapers books and more online.
ögruppen Azorerna mitt i Atlanten mellan Europa och den Amerikanska kontinenten omfattar nio vulkaniska
öar där. För den som inte är geolog kan det krävas en förklaring på varför det finns nio öar som ligger mitt i
Atlanten mellan Europa och Nordamerika nästan 140 mil väster om Portugal det vill säga till synes mitt i
ingenstans. För nästan 600 år sedan upptäcktes Azorerna och allt sedan dess har människor fascinerats av

ögruppen. Azorerna nio öar mitt i Atlanten. 12.10 Uppdaterad 31 juli 2017 kl.
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