Grønland i årstal
2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer 			
fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.
2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest bosætter sig
på den grønlandske vestkyst.
1100 f.v.t. Independence-II-kulturen. Menneskene bosætter sig atter i
Nordøstgrønland.
400 f.v.t.

Dorset-kulturen indvandrer også fra Canada og bosætter sig i
det sydlige Grønland på både øst- og vestkysten.

982

Den landsforviste Erik den Røde fra Island kommer til Grønland.

985

Erik den Røde vender tilbage med venner fra Island og
bosætter sig i Syd- og Vestgrønland langs de frodige fjorde. Øster- og
Vesterbygden er beboede de næste ca. 500 år. Bosætterne kaldes i
dag nordboere.

1000
		

Kristendommen introduceres blandt de islandske nordboere. Leif
Eriksson rejser fra Grønland til Vinland, det nordamerikanske konti nent.

1126

Domkirken bygges i Igaliku/Gardar. Grønland får egen biskop.

1300

Den sidste eskimoiske indvandring fra vest kaldet Thulekulturen. De
er nutidens grønlænderes direkte forfædre.
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1408

De sidste skriftlige beretning om nordbotiden i Grønland fortæller
om et bryllup i Hvalsey Kirke ved Qaqortoq. De sidste gæster rejste i
1410, og derefter var der stille.

1600

Europæere, især hollændere, driver intensiv hvalfangst i havet ved
Grønland for at få fat i den værdifulde tran der blev brugt som lampeolie. Hvalfangerne handler med grønlænderne der på den måde får
redskaber af jern, europæisk tøj, perler og tobak for første gang.

1721

Den dansk/norske præst Hans Egede kommer til Grønland for at genkristne nordboerne som man ikke havde hørt fra i flere århundreder,
og for at skabe handel med Grønland.

1728

Hans Egede flytter fra Kangeq på Håbets Ø og anlægger det nuværende Nuuk. Nordboerne var forsvundet, men så kunne grønlænderne
kristnes.

1774

Den Kongelige Grønlandske Handel, KGH, etableres og står for sejlads
og vareforsyning af Grønland. 1845 Grønlands Lærerseminarium, Ilinniarfissuaq, i Nuuk bliver indviet.

1856

Forstanderskaberne etableres som en lokal, grønlandsk myndighed.

1861

Atuagagdliutit, et landsdækkende tidskrift med artikler udkommer for
første gang, og er udkommet lige siden. Er i dag en af Grønlands to
aviser.
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1884

Gustav Holm ankommer med konebåde og kajakker fra Qaqortoq til
Ammassalik som en af de første europæere. Her boede omkring 400
mennesker der længe ikke havde haft kontakt med befolkningen på
Grønlands vestkyst.

1888

Fridtjof Nansen krydser som den første Grønland over indlandsisen
fra øst til vest. 1910 Knud Rasmussen etablerer handelsstationen i
Thule/Dundas. Handlen skulle være med til at finansiere hans kommende ekspeditioner.

1914

Den første grønlandsksprogede roman Singnagtuaq/En Grønlænders
drøm udgives af Mathias Storch, en stærkt samfundskritisk fremtidsroman.

		
1921

Den danske præst Rûttel gør de sidste ikke-troende i Ammassalik
kristne.

1933

Den Internationale Domstol i Haag giver Danmark myndighed over
Nordøstgrønland – sagen var anlagt af Norge. 1940 Som følge af besættelsen bliver Grønlands suverænitet og vareforsyning varetaget af
USA.

		
1941

Tyskland forsøger at etablere vejrstationer i Østgrønland. ”Den Grøn
landske Slædepatrulje” blev oprettet med virke i Nordøstgrønland,
senere kendt under navnet ”Sirius-patruljen”. Lufthavnen Søndre
Strømfjord (i dag Kangerlussuaq) etableres som amerikansk luftbase,
nu en civil lufthavn drevet af det selvstyreejede luftfartsvæsen Mitarfeqarfiit.
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1948
		

SAS benytter Søndre Strømfjord (i dag Kangerlussuaq) til mellemlanding på polarruten til Los Angeles. Nu kan man også flyve til Grønland.

1951

Det amerikanske luftvåben anlægger Thule-basen ved Dundas.
Befolkningen bliver bedt om at flytte sig til den nyetablerede by
Qaanaaq, 100 km mod nord.

1953

Ved en grundlovsændring ændres Grønlands status fra at være en
koloni til et amt i Det Danske Rige.

1959

M/S Hans Hedtoft forliser på sin jomfrusejlads, og alle 95 ombordværende omkommer. Passagersejlads til Grønland standses.

1960

Flyselskabet Grønlandsfly etableres. 1972 Grønland bliver sammen
med Danmark medlem af EF (EU). Dette til trods for at der i Grønland
ved folkeafstemningen var et stort flertal imod medlemskabet.

1977

Partiet Sujumut (staves i dag Siumut) stiftes af blandt andet Jonathan
Motzfeldt, Moses Olsen og Lars-Emil Johansen. Partiet er tilhænger af
indførsel af hjemmestyre og er socialdemokratisk.

1978

Partiet Atassut stiftes af blandt andet Lars Chemnitz. Partiet er borgerligt/liberalt. Partiet Inuit Ataqatigiit stiftes af blandt andet Aqqaluk
Lynge. Partiet er erklæret venstreorienteret.

1979

Folkeafstemning om indførelse af hjemmestyre. Lufthavnen åbner i
Nuuk, nu kan der lande DASH-7 fly med plads til mere end 40 passagerer. Hjemmestyret indføres efter et fælles grønlandsk-dansk
ønske. Vigtige ansvarsområder som udenrigspolitik, justitsvæsen og forhold omkring penge forbliver under Danmark.
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Jonathan Motzfeldt bliver første formand for det grønlandske lands
ting, et parlament med 31 folkevalgte. Han er ligeledes formand
for Landsstyret (regeringen) i Hjemmestyrets første ni år.
1980

Inuit Circumpolar Conference, ICC, et organ for alle folkeslag i det ark
tiske stiftes i Nuuk. ICC skifter senere navn til Inuit Circumpolar Council.

1982

Folkeafstemning i Grønland om medlemskab af EF (EU). Resultatet et
markant nej. Det er nu muligt at se TV fra KNR direkte i de fleste byer.
Lufthavnen i Ilulissat indvies, kan nu beflyves med DASH-7 fly.

1984
1985

Grønland udtræder af EF (EU) som det første medlem nogensinde.
Grønland får eget flag, tegnet af kunstneren Thue Christiansen. Flaget
bliver præsenteret på Grønlands nationaldag 21. juni – den længste
dag, Ullortuneq.

1986

Den Kongelige Grønlandske Handel bliver overtaget af Hjemmestyret
med navnet Kalaallit Niuerfiat – KNI.

1989

Grønlands første rundkørsel bliver en realitet i Nuuk i august.

1992

Grønland får egen repræsentation i Bruxelles. Lufthavnen Kangerlussuaq overdrages af USA til Grønlands Hjemmestyre for 1 kr.

1995

Der afholdes verdensmesterskab i isgolf ved Uummannaq.

1998

Grønlandsfly starter flyvning mellem Grønland og Danmark i konkurrence med SAS. Efter et par år fløj Grønlandsfly, nu Air Greenland,
ruten alene.
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1999

En dansk-grønlandsk kommission nedsættes. Den skal udarbejde et
udkast til rammerne for et kommende grønlandsk selvstyre.

2000

1000-året for Leif Erikssons rejse til Vinland bliver festligholdt i Qassiarsuk, Igaliku og Narsarsuaq.

2002

Partiet Demokraterne stiftes af blandt andet Per Berthelsen og Michael Petersen. Partiet er borgerligt/liberalt.

2003

Et enigt Landsting vedtager at en selvstyreordning bør afløse det eksisterende hjemmestyre.

2008

Ca. 75% af de afgivne stemmer siger ”Ja” til indførelse af selvstyre i
Grønland.

2009

21. juni indføres Selvstyret i Grønland.

2010

Som det første ansvarsområde der hjemtages under selvstyreordningen, hjemtager Grønland ansvaret for råstofområdet.

2016

Grønland opretter ’selvstændighed’ som et ansvarsområde under
Naalakkersuisut. Det er første gang det sker. Inatsisartut vedtager
også at oprette end grønlandsk forfatningskommission som skal
komme med et udkast til Grønlands første forfatning.

2017

Forfatningskommissionen nedsættes. Siumuts medlem af Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, bliver formand.
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