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Globalisering är ett begrepp som bitit sig fast. Orsakerna är många. Stockholm har pekats ut som en av de 40
viktigaste "noderna" i globaliseringen. Storföretagen rör sig allt friare över nationsgränserna. Stadskärnorna
blir mer och mer homogena med en cyklande, lattedrickande medelklass som starkt påverkar utvecklingen,
handlande på Bondens Marknad. De sociala medierna utvecklas lavinartat och har stor betydelse här, liksom
för demokratirörelsen i Nordafrika och Mellanöstern, i Kina och Ryssland. I de globaliserade konflikternas
spår har stora folkgrupper tvingats på flykt för sin överlevnad, andra har emigrerat för att skaffa sig bättre
levnadsvillkor och/eller för att deras kunskap efterfrågas i deras nya hemland. Turismen står i dag för 5 % av
den globala ekonomin och fortsätter växa med städerna som främsta mål, vilket redan märks i Stockholm.
Samtidigt demonstrerar jordens stigande temperatur hur miljöfrågorna globaliserats, miljöpåverkan kan inte
längre bara betraktas som något privat eller lokalt, den får konsekvenser världen runt. S:t Eriks årsbok vill
belysa hur Stockholm tar sig an och formas av globaliseringen, men blickar också tillbaka på den
"förglobaliserade" tiden. Redan innan staden grundats hade vikingarna rest sina runstenar över dem "som gav
föda åt örnarna". Att det var behovet av en exporthamn för Bergslagens koppar och järnmalm som lade
grunden för stadens uppkomst och utveckling är väl känt, men vilken roll hade egentligen Lübeck och hansan?
Har historieskrivningen varit alltför nationellt begränsad? Under 1600-talet blev Stockholm en "nod" i ett
större europeiskt maktspel och med Ostindiska kompaniet nådde handeln Kina. Den stora betydelse olika
invandrade grupper haft, som tyskar och holländare, finns anledning att framhålla när rädslan för förändringar
och det främmande griper kring sig. Utformningen av stadens gator och byggnader har till stor del inspirerats
och inte sällan ritats av internationella arkitekter. Då och då har det ändå förekommit konflikter mellan vad
som uppfattats som nationell identitet och utländskt inflytande. Vad betydde arkitektstudenternas långa
studieresor som ibland sträckte sig bortom Europas gränser? Nationalromantik eller International style?
Problematiken är gammal, men varje tid kräver sitt svar.

Vem du än är och vad som än för dig till Stockholm – ditt hotellrum är ditt tillfälliga hem. Köpguiden
'Framtidsprodukter' är en kraftfull jämförelsetjänst om produkter och tjänster som vi bedömer vara
miljömässigt hållbara, även när de … Kom och delta i Klimatriksdag 2018. Skandinaviens ledande
rekryteringssida och nätverk för dig som är aktiv inom sko-, mode- och textilbranschen. Uppkomsten av
Stockholm som boplats och senare som stad hänger intimt samman med isoleringen av Mälaren från
Östersjön, som har pågått sedan senaste istiden, då den avsmältande inlandsisen lättade på trycket mot
jordskorpan. 5 million in the urban area, and 2. Stadsbiblioteket och många av stadsdelsbiblioteken erbjuder
bokcirklar av olika slag och på flera språk, lättläst och för alla åldrar. Har du lust att delta i en bokcirkel. Har
din ansökan beviljats. Stadsbiblioteket och många av stadsdelsbiblioteken erbjuder bokcirklar av olika slag
och på flera språk, lättläst och för alla åldrar. Gå på en föreläsning ikväll. Samtal om politik, samhälle och
kultur centralt i Stockholm. Stadsdelar. Vi välkomnar dig till Hotel C Stockholm – centralt, personligt och
alltid med tips på vad du kan göra i vår vackra stad. Vill du läsa en bok och sedan samtala om den med andra.
Här följer en översikt över några av dem: HANDPICKED HOTELS ON EVERY CONTINENT. With 47
years of excellence in the industry, the company's mission is to provide sales & distribution solution and
consultancy to upscale hotels of character and distinction. Uppkomsten av Stockholm som boplats och senare
som stad hänger intimt samman med isoleringen av Mälaren från Östersjön, som har pågått sedan senaste
istiden, då den avsmältande inlandsisen lättade på trycket mot jordskorpan.
The global brand brings together 350 of the world's most unique independent hotels.
Här följer en översikt över några av dem: HANDPICKED HOTELS ON EVERY CONTINENT. Vi
välkomnar dig till Hotel C Stockholm – centralt, personligt och alltid med tips på vad du kan göra i vår vackra
stad.

