
Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer   
fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 

Saqqaq-kulturen indvandrer fra Canada og bosætter sig  
på den grønlandske vestkyst. 

Independence-II-kulturenindvandrer og bosætter sig i   
Nordøstgrønland. 

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

Den landsforviste Erik den Røde fra Island kommer første gang 
til Grønland. 

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. Bo-
sætterne kaldes i dag nordboere. 

Kristendommen introduceres blandt de islandske nordboere. 
Leif Eriksson rejser fra Grønland til Vinland, det nordamerikan-
ske kontinent. 

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

Den sidste eskimoiske indvandring fra vest kaldet Thulekultu-
ren. De er forfældre til nutidens grønlændere.

Grønland i årstal
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Den sidste skriftlige beretning om nordbotiden i Grønland 
fortæller om et bryllup i Hvalsey Kirke ved Qaqortoq. De sid-
ste gæster rejste fra Grøland i 1410, og derefter fudes der ikke 
flere levn fra nordboerne i Grønland.

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.

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.

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

Den Kongelige Grønlandske Handel, KGH, etableres og står for 
sejlads og vareforsyning af Grønland.

Grønlands Lærerseminarium, Ilinniarfissuaq, i Nuuk bliver ind-
viet. 

Forstanderskaberne etableres som en lokal, grønlandsk myn-
dighed. 

Atuagagdliutit, et landsdækkende tidskrift med artikler, ud-
kommer for første gang og er udkommet lige siden. Er i dag en 
af Grønlands to aviser. 
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Gustav Holm ankommer med konebåde og kajakker fra Qaqor-
toq til Ammassalik som en af de første europæere. Her boede 
omkring 400 mennesker der længe ikke havde haft kontakt 
med befolkningen på Grønlands vestkyst. 

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

Den første grønlandsksprogede roman Singnagtuaq/En Grøn-
lænders drøm udgives af Mathias Storch, en stærkt samfunds-
kritisk fremtidsroman.

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

Den Internationale Domstol i Haag giver Danmark myndighed 
over Nordøstgrønland – sagen var anlagt af Norge. 

Som følge af besættelsen bliver Grønlands suverænitet og va-
reforsyning varetaget af USA. 

Tyskland forsøger at etablere vejrstationer i Østgrønland. ”Den 
Grønlandske Slædepatrulje” blev oprettet med virke i Nord-
østgrønland, 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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SAS benytter Søndre Strømfjord (i dag Kangerlussuaq) til mel-
lemlanding på polarruten til Los Angeles. Nu kan man også 
flyve til Grønland. 

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

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

M/S Hans Hedtoft forliser på sin jomfrusejlads, og alle 95 om-
bordværende omkommer. Vintersejlads til Grønland standses. 

Flyselskabet Grønlandsfly etableres. 

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.

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

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. 
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Folkeafstemning om indførelse af hjemmestyre. 
Lufthavnen åbner i Nuuk, nu kan der lande DASH-7 fly med 
plads til mere end 40 passagerer. 
1. maj indføres Hjemmestyret efter et fælles grønlandsk-dansk 
ønske. Vigtige ansvarsområder som udenrigspolitik, justitsvæ-
sen og forhold omkring penge forbliver under Danmark.
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. 

Inuit Circumpolar Conference, ICC, et organ for alle folkeslag i 
det arktiske stiftes i Nuuk. ICC skifter senere navn til Inuit Cir-
cumpolar Council.

Folkeafstemning i Grønland om medlemskab af EF (EU). Resul-
tatet 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. 

Grønland udtræder af EF (EU) som det første medlem nogen-
sinde. Grønland får eget flag, tegnet af kunstneren Thue Chri-
stiansen. Flaget bliver hejst første gang på Grønlands national-
dag 21. juni – den længste dag, Ullortuneq. 

Den Kongelige Grønlandske Handel bliver overtaget af Hjem-
mestyret med navnet Kalaallit Niuerfiat – KNI.
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Grønland får egen repræsentation i Bruxelles. Lufthavnen Kan-
gerlussuaq overdrages af USA til Grønlands Hjemmestyre for 1 
kr. 

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

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

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

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

Ca. 75% af de afgivne stemmer siger ”Ja” til indførelse af selv-
styre i Grønland. 

På Nationaldagen 21. juni indføres Selvstyret i Grønland.

Som det første ansvarsområde der hjemtages under selvstyre-
ordningen, hjemtager Grønland ansvaret for råstofområdet.

Den tidligere formand for Naalakkersuisut (landsstyret) Hans 
Enoksen bryder ud af Siumut og stifter sit eget parti, Partii Na-
leraq, som især fokuserer på forholdene for fiskere og fangere.
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Grønland opretter ’selvstændighed’ som et ansvars-
område 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.

Forfatningskommissionen nedsættes. Udkastet til 
en kommende grønlandsk forfatning skal ligge klar 
seneste 21. juni 2021.
Et fjeldskred starter en tsunami med bølger op til 90 
meter som rammer to bygder i Nordgrønland. Fire 
personer mister livet, og efterfølgende lukker de to 
bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Samarbejdspartiet (Suleqatigiissitsisut) stiftes. Parti-
et er socialt-liberalt og arbejder for øget samarbejde 
i Rigsfællesskabet.

Den amerikanske præsident Trump tilbyder at købe 
Grønland, og aflyser sit planlagte besøg i Danmark 
efter at statsminister Mette Frederiksen klart har 
afvist et salg som en mulighed.
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