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ETT HUS MED HISTORIA

Europeiska historiens hus håller till i 
Eastmanbyggnaden i Leopoldparken.

Platsen valdes ut av Europaparlamentet 
efter att dess dåvarande talman Hans-
Gert Pöttering lanserat projektet i sitt 
invigningstal 2007.

Byggnaden uppfördes 1934–35 för 
att inhysa en tandklinik för mindre 
bemedlade barn och finansierades 
genom en donation från den 
amerikanske affärsmannen och 
filantropen George Eastman, mannen 
som uppfann Kodakkameran.

Klinikens ursprungliga väntrum 
utformades med dess unga besökare 
för ögonen och innehöll färgglada 
djurbilder från den franske författaren 
Jean de La Fontaines fabler.

Bilderna, gjorda på duk av den belgiske 
konstnären Camille Barthélémy, har 
restaurerats omsorgsfullt och kan 
beskådas av museets besökare.

Den ursprungliga 30-talsbyggnaden i 
art déco-stil har renoverats och byggts 
ut och innehåller nu ett modernt atrium 
och nya våningar för den permanenta 
utställningen.

Europeiska historiens hus är ett nytt 
museum beläget i Leopoldparken 
i Bryssels EU-kvarter, alldeles intill 
Europaparlamentet.

Museet har som främsta mål att ge 
sina besökare möjlighet att lära sig 
mer om vår världsdels historia genom 
ett nationsöverskridande perspektiv 
som även går på djupet med Europas 
mångfald och historiens många 
olika tolkningar. Den permanenta 
utställningen fokuserar i första 
hand på den europeiska 1800- och 
1900-talshistorien men dyker även 
ner i Europas ursprung och utforskar i 
detalj den europeiska integrationens 
bakgrund och utveckling. 

Mer information: www.historia-europa.ep.eu
Allmänna förfrågningar: historia@ep.europa.eu 

Utbildningsgruppen: historia-learning@ep.europa.eu
* Gruppreservation krävs för grupper på minst 10 personer.
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Besökarna uppmuntras att reflektera 
kritiskt över Europas förflutna och bli 
mer engagerade i dess framtid. Museet 
kommer även att vara en knutpunkt 
för studier och olika evenemang och 
kommer utöver en stark närvaro på 
nätet även att utveckla sin utåtriktade 
verksamhet och bli mer synligt i 
samhället under de kommande åren.

Den permanenta utställningen kommer 
att finnas på 24 språk, precis som det 
mesta av materialet på nätet.

EUROPEISKA 
HISTORIENS 
HUS
Ett nytt museum för Europas 
historia i hjärtat av Bryssel

fri entré Ett initiativ från Europaparlamentet



TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING 
”VÄXELSPEL – 
ÅRHUNDRADEN AV 
KOMMERS, KAMP OCH 
KREATIVITET”

”Växelspel” bjuder på ögonblick och 
berättelser som belyser hur möten och 
utbyten har ägt rum i den europeiska 
historien. Den här utställningen gör 
besökaren till en deltagare med 
massor av spel och praktiskt inriktade 
utställningsföremål som förvandlar 
komplexa historiska skeenden till roliga 
och minnesvärda upplevelser.

Utställningen startar med den 
interaktiva stationen ”På spåret till mitt 
Europa”, där vi tittar närmare på sådana 
saker i besökarnas vardagsliv som 

trotsar fysiska och kulturella gränser. 
Svaren kommer att delas online, och 
på så vis kommer en ny Europakarta att 
växa fram på utställningen!

Först får besökarna se hur européer i 
alla tider har rest och träffats för att byta 
varor, föra krig, förhandla och dela med 
sig av sin kunskap.

Därefter bjuds de in till ett hem för 
att vandra genom dess olika rum 
och upptäcka den brokiga kulturella 
bakgrunden hos många föremål som 
omger oss i vår vardag. De kommer 
även att få spela spel, titta på filmer, 
lukta på parfymer och vila på en säng!

LÄRANDE OCH 
UTBILDNING

Europeiska historiens hus är till för 
alla. Det informerar, utmanar och 
får besökaren att reflektera; men 
mest av allt ger det besökaren 
möjlighet att ställa frågor. Museets 
undervisningsmaterial intar ett 
alleuropeiskt perspektiv och utforskar 
hur de europeiska folken minns 
historien, vilka erfarenheter som skiljer 
dem åt, vilka gemensamma grundvalar 
som förenar dem och vilken betydelse 
detta har för vår samtid.

Vi kan erbjuda ett rikt utbud av olika 
resurser och evenemang för skolor, 
vuxna och familjer. Från diskussioner 
och workshoppar till elevpaket och 
särskilda familjeslingor – här finns 
någonting för alla besökare, både på 
plats och på internet.

DEN PERMANENTA 
UTSTÄLLNINGEN

I centrum för Europeiska historiens 
hus står en permanent utställning 
som erbjuder en medryckande och 
tankeväckande resa genom den 
europeiska historien.

Utställningen börjar med att dyka ner i 
Europas arv och avlägsna förflutna, från 
den mytiska figuren Europa till olika sätt 
att betrakta världsdelen och vidare till 
minnena av gemensamma traditioner, 
landvinningar och motgångar. 

Därefter fortsätter den med att berätta 
historien om Europas dramatiska väg 
mot modernitet på 1800-talet under 
en tid med stora politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella omvälvningar. 
Revolutionära tankar om mänskliga 
och medborgerliga rättigheter växte 
fram jämsides med spännande 
nymodigheter som de första filmerna, 
fotokonsten och järnvägen.

Framgången och expansionen hade 
emellertid en mörkare sida med 
sociala spänningar, orättvisor och 
internationell rivalitet som hotade 
att överskugga Europas framsteg. 
Besökaren kommer att upptäcka hur 
dessa förändringar påverkade den 
tidens människor och deras liv.

Spänningarna byggde upp en enorm 
konfliktpotential, som skulle komma 
att explodera under det följande 
århundradet. Besökaren kommer 

att se hur allting föll samman under 
1900-talets första hälft, när Europa 
steg ner i första världskrigets 
katastrof och, tjugo år senare, i andra 
världskrigets avgrund.

Resan går därefter vidare till ett 
kraftigt förändrat politiskt landskap 
med ett Europa klämt mellan 
efterkrigstidens två supermakter och 
delat av järnridån. Parallellt började 
emellertid tankar om en fredlig 
överstatlig framtid för kontinenten 
att spira. Besökaren får se hur 
europeisk integration blev en realitet 
i Västeuropa.

Därefter förflyttar vi oss till en period 
då de tidigare så blomstrande 
efterkrigsekonomierna i väst kom i 

gungning och kommunistregimerna 
började vittra sönder. Förändringarna 
kulminerade 1989 med Berlinmurens 
fall och slutet på den 40 år långa 
delningen av kontinenten.

Mot slutet av utställningen 
åskådliggörs hur mycket Europas 
historia har format oss alla.

I den allra sista delen uppmuntras 
var och en att reflektera över vår 
tids utmaningar i ljuset av vad man 
just har sett på vandringen genom 
utställningen. 


