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HUSET FOR EUROPÆISK HISTORIE

En unik permanent udstilling

Nye midlertidige udstillinger hvert år

Læringsprogrammer for skoler, familier  
og grupper

Dedikeret websted

Mange forskellige kulturarrangementer

Cafeteria og butik

Et supplement til Europa-Parlamentets 
andre besøgsfaciliteter

ET HUS MED HISTORIE

Huset for Europæisk Historie har til huse  
i Eastman-Bygningen i Parc Léopold.

Europa-Parlamentet valgte at placere 
museet her, efter at Parlamentets 
tidligere formand Hans-Gert Pöttering 
i sin tiltrædelsestale i 2007 lancerede 
initiativet.

Bygningen blev opført i 1934-35 som en 
tandklinik for dårligt stillede børn, der 
var finansieret ved hjælp af en donation 
fra den amerikanske forretningsmand og 
filantrop George Eastman, opfinderen af 
Kodak-kameraet.

Det oprindelige venteværelse i klinikken 
var beregnet til børn og er derfor 

udsmykket med farverige billeder af 
dyr fra den franske forfatter Jean de La 
Fontaines fabler.

Disse billeder, der er malet på lærreder 
af den belgiske kunstner Camille 
Barthélémy, er blevet nænsomt 
restaureret og kan beskues af de 
besøgende.

Den oprindelige art deco-bygning fra 
1930’erne er blevet renoveret og udvidet 
med et moderne atrium og nye etager, 
der huser den permanente udstilling.

Huset for Europæisk Historie er et nyt 
museum midt i EU-kvarteret  
i Bruxelles i Parc Léopold ved siden 
af Europa-Parlamentets centrale 
bygninger.

Det er museets vigtigste ambition 
at give de besøgende mulighed 
for at lære om Europas historie 
gennem en tværnational tilgang, 
som også udfolder Europas 
mangfoldighed og historiens mange 
fortolkningsmuligheder.  
I den permanente udstilling lægges 
hovedvægten på Europas historie i 
det 19. og 20. århundrede, samtidig 
med at Europas rødder forfølges, 
og baggrunden for den europæiske 
integrationsproces samt dens 
udvikling udforskes i detaljer.

Flere oplysninger: www.historia-europa.ep.eu
Generelle henvendelser: historia@ep.europa.eu 

Uddannelsesteam: historia-learning@ep.europa.eu
* For grupper med mere end 10 deltagere er 
reservation påkrævet.
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Besøgende opfordres til at tænke 
kritisk over Europas fortid og deltage 
aktivt i skabelsen af vores fremtid. 
Museet vil også blive et samlingspunkt 
for læring og arrangementer med 
en stærk onlinetilstedeværelse og 
vil i de kommende år række ud til og 
samarbejde med mange aktører i det 
omgivende samfund.

Den permanente udstilling er 
tilgængelig for besøgende på 24 sprog, 
og det samme gælder for det meste 
onlineindhold.

HUSET FOR 
EUROPÆISK 
HISTORIE
Et nyt museum om europæisk historie 
i hjertet af Bruxelles

Gratis adgang Et projekt af Europa-Parlamentet



MIDLERTIDIG UDSTILLING 
«INTERAKTIONER – 
ÅRHUNDREDER MED 
HANDEL, HARNISK OG 
HÅNDVÆRK»

“Interaktioner” viser karakteristiske 
øjeblikke og fortæller historier, 
som belyser, hvordan møder og 
udvekslinger har fundet sted i 
europæisk historie. I udstillingen 
inddrages de besøgende ved hjælp af 
en masse spil og genstande, man kan 
røre ved, som forvandler komplekse 
historiske processer til en sjov og 
mindeværdig oplevelse.

Udstillingen begynder med den 
interaktive installation “På sporet af 
mit Europa”, der viser elementer fra 

de besøgendes dagligdag, som 
trodser fysiske og kulturelle grænser. 
Svarene vil blive delt online, så der i 
udstillingen skabes et nyt Europakort!

Besøgende vil først lære om, hvordan 
europæere altid har været på farten 
og mødtes for at udveksle varer, 
udkæmpe krige, forhandle aftaler og 
dele viden.

Derefter vil de blive inviteret indenfor 
i et hjem, hvor de vil opdage, at 
mange af de ting, vi omgiver os med, 
er resultatet af en blandingskultur. De 
kan spille spil, se film, dufte parfume 
og hvile sig i en seng!

LÆRING OG UNDERVISNING

Huset for Europæisk Historie er for 
alle. Her får den besøgende nye 
indsigter, bliver udfordret, skal tænke, 
men vigtigst af alt får den besøgende 
mulighed for at stille spørgsmål. 
Museets undervisningstilbud tager 
afsæt i et tværeuropæisk perspektiv, 
som undersøger de europæiske folks 
historiske erindringer, forskellige 
erfaringer og fælles træk, og hvordan 
disse knytter an til vore dage.

Vi tilbyder en lang række 
hjælpemidler og arrangementer 
for skoleklasser, for voksne og for 
familier. Foredrag og workshops, 
aktivitetspakker for elever og 
opdagelsesture for familier – der 
er noget for enhver smag, både på 
museet og online.

DEN PERMANENTE 
UDSTILLING

I hjertet af Huset for Europæisk Historie 
findes den permanente udstilling, som 
tager dig med på en spændende og 
tankevækkende rejse gennem Europas 
historie.

Udstillingen bringer dig først på sporet 
af Europas kulturarv og forfølger 
kontinentets antikke rødder – fra myten 
om Europa til de forskellige måder, 
man har betragtet Europa på, og til 
erindringerne om fælles traditioner, 
bedrifter og vanskeligheder.

Derefter fortælles historien om Europas 
dramatiske spring ind i moderniteten 
i det 19. århundrede i en tid med 
store forandringer på det politiske, 

økonomiske, sociale og kulturelle 
område. Revolutionære idéer om 
menneske- og borgerrettigheder 
blomstrede, og der blev gjort nye 
banebrydende opfindelser såsom den 
første film, det første fotografi og den 
første jernbane.

Succeserne og fremskridtet havde 
imidlertid også en bagside, da de 
sociale spændinger, uligheder og 
internationale rivaliseringer truede 
med at overskygge Europas bedrifter. 
Besøgende vil få indsigt i, hvordan 
disse ændringer påvirkede almindelige 
menneskers liv på den tid.

Spændingerne opbyggede et enormt 
konfliktpotentiale, som eksploderede  
i det følgende århundrede. Besøgende 

vil lære om, hvordan alting faldt fra 
hinanden i første halvdel af det 20. 
århundrede, og hvordan Europa 
brød sammen i den katastrofale 
Første Verdenskrig og tyve år senere 
styrtede helt i afgrunden under 
Anden Verdenskrig.

Derefter fortsætter udstillingen med 
at beskrive det totalt forandrede 
politiske landskab, hvor Europa i 
efterkrigstiden var klemt inde mellem 
de to supermagter og blev mærket 
af Jerntæppets deling. Samtidig 
begyndte idéer om en fredelig 
overnational fremtid for kontinentet 
at slå rod. Besøgende vil se, hvordan 
den europæiske integration blev 
realiseret i Vesteuropa.

Udstillingen fortsætter med 
at beskrive perioden, hvor 
de driftige vesteuropæiske 
efterkrigsøkonomier vaklede, og de 
kommunistiske regimer begyndte 
at krakelere. Forandringerne 
kulminerede med Berlinmurens 
fald i 1989 og overvindelsen af den 
fyrreårige deling af kontinentet.

I sidste del af udstillingen vil 
besøgende få blik for, i hvor høj grad 
Europas historie har formet os alle.

Og til sidst opfordres alle 
besøgende til at overveje vore 
dages aktuelle udfordringer i lyset 
af det, de har set i udstillingen.


