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Svalbard er Norges utenrikspolitiske akilleshæl. Helt siden øygruppen ble en del av Kongeriket gjennom
Svalbardtraktaten i 1920, har norske myndigheter møtt utfordringer på 78 grader nord. Konfliktene med
Sovjetunionen og senere Russland om Svalbard har vært mange og alvorlige.
For å kunne møte fremtiden er det viktig å kjenne fortiden: Hva har tidligere konflikter handlet om, hvordan
ble de løst og hvor stødig står egentlig den norske svalbardpolitikken? Kaldfront tar leseren med på en
spennende reise gjennom Svalbards politiske historie og presenterer de nye utfordringene, i lys av de store
mulighetene i Arktis og den spente situasjonen mellom Russland og vesten. Forfatteren hevder at før Norge er
klar til å bli utfordret av andre land på og omkring øygruppen, må vi stille oss spørsmålet: Hva vil vi egentlig
med Svalbard?
«Spennende og godt skrevet standardverk om Svalbard. En viktig bok.»
Kjell Dragnes, tidl.

utenriksredaktør, Aftenposten

Meteorologens prognosekart. Meteorologene lager håndlagde prognosekart (kart med værvarsel) der du kan se
de tradisjonelle høy- og lavtrykksmarkeringnene m.m. Så snart tirsdagens kaldfront har passert, er det
mildværets tur, sier meteorologen. Meteorologens analysekart. Meteorologene lager håndlagde analysekart
(kart som viser hvordan værsituasjonen er) der du kan se de tradisjonelle høy- og. Viktige begreper.
corioliseffekten, jordrotasjonens effekt på bevegelse, med avbøyning til høyre på nordlige halvkule og til
venstre på sørlige halvkule. Notater innenfor emnet Vær og klima i geografi. Været: Været er det vi opplever
på et tidspunkt på et bestemt sted, lufttrykk, vind, skydekke, temperatur. Vær og klima - kap 4 - rep oppgaver
Lærers kommentar: BRA :-) Elevens forslag til forbedringer: 2 oppgaver mangler! (14 & 17) 1. Hva er
forskjellen mellom vær og. Byen er full av sol og sommer og utepils og glade mennesker og bare ben i alle
sjatteringer av hvitt. Vi sier takk for nå, velkommen igjen. To dager fikk. Søk i Wikipedia etter: Cappelen
Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider Når en skal finne ut hvilket kjønn et tysk
substantiv har, finnes det noen regler som kan være til hjelp, selv om det også finnes unntak fra reglene.

