
1 
 

 
HIS1300: Kortfattet kronologi over Japan (1600-1945) og Kina (1898-2008) 

Harald Bøckman 

 

Japan: 

Tokugawa-perioden (1600-1868) var et sentralstyrt føydalt system i form av et krigsherrestyre 

(= shogun) med adelsmenn (= daimyo) og  tjenestemenn som opprinnelig hadde  utgjort en 

krigerkaste (= samuraier). 

Portugiserne til Japan første gang i 1543, etterfulgt av spaniere og hollendere. Katolsk 

misjonsvirksomhet ved jesuittene, førte etter hvert til sterke motsetninger.  

1638: Vesterlendingene kastet ut av landet, men hollenderne fikk handle på Nagasaki. 

1853: Amerikanske krigsskip under Commodore Perry tvinger landet til å åpne seg. 

 1858: Flere andre europeiske stater fikk liknende avtaler, fem byer åpnet for handel.  

1868: Meiji-restaurasjonen. Shogunatet gir keiseren mer makt, flytter keiserhovedstaden fra 

Kyoto til Edo (=Tokyo), og begynner en målbevisst modernisering. 

1889: Ny grunnlov etter inspirasjon av den prøyssiske grunnloven, begrenset keisermakt. 

1870 og framover: utvikling av militær og industriell teknologi, samt institusjonelle ref. 

1894: Vestlige kolonimakter beslutter å avvikle de ulikeverdige avtalene innen 1899. 

1894-95: Japan starter krig mot Kina, og vinner lett. Taiwan blir japansk koloni  til 1945. 

1910: Japan annekterer Korea, som forblir en japansk halvkoloni fram til 1945. 

1914-18: Første verdenskrig: Japan på de alliertes side mot Tyskland. 

1915: Japan fremmer ”De 21 krav” mot Kina, med direkte innblanding i statlige anligg. 

1919: Japan overtar tidligere tyske konsesjonsområder i Kina, som Qingdao. 

1931: Japan okkuperer Mandsjuria i Nordøst-Kina, bygger seg opp en industriell base. 

1937: Japan går til fullt angrep på Kina, Den andre verdenskrigen begynner i Asia. 

1941, 7. desember: Japan angriper den amerikanske marinebasen Pearl Harbor på Hawaii. 

1945, aug.: Japan kapitulerer etter at to atombomber slippes over Nagasaki og Hiroshima. 

 

Kina: 

Siste del av 1890-tallet: ”Scramble for Concessions”. Økt press fra kolonimaktene.  

1899: Den amerikanske utenriksministeren John Hay lanserer ”De åpne dørers politikk”.  

1900: Bokseroppstanden. En åttenasjoners hær inntar Beijing og plyndrer byen.  

1900-07: ”The Great Game” i Sentral-Asia. England, Russland og Kina viktigste aktører.  

1901: Et kinesisk utenriksministerium, Waiwu bu, erstatter det tidligere Zongli yamen. 
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1902 og følgende: Keiserhoffet tar initiativ til gradvise reformer, men for lite og for seint. 

1903-05: Yan Fu utgir sine oversettelser av John Stuart Mills On Liberty og System of  

 Logic, Herbert Spencers Study of Sociology og Montesquieus De l’esprit des lois. 

1904: Britiske tropper inntar Lhasa under kommando av Sir Francis Younghusband, men  

 trekker seg senere ut, og anerkjenner kinesisk overhøyhet over Tibet i 1906. 

1904-05: Den russisk-japanske krig, som finner sted på kinesisk sjø- og landterritorium i  

Nordøst-Kina. Første gang en asiatisk makt beseirer en europeisk makt. 

1905: Amerikanske lover som diskriminerer mot kinesisk innvandring.  

1905: Tongmenghui, eller Den revolusjonære alliansen, grunnlegges av Sun Yatsen i 

 Japan. Omdøpt til Guomindang (GMD/KMT), ’Nasjonalist-partiet’, i 1912. 

1908: Guangxu-keiseren og enkekeiserinne Cixi dør. 

1908-12: Xuantong-keiserens periode (Puyi, født 1906). 

1911, okt.: Revolusjonen bryter ut i byen Wuhan, og sprer seg raskt over hele landet. 

1912, januar-mars: Republikken Kina utropes av et nasjonalråd med Sun Yatsen som 

 første midlertidige president, men trekker seg til fordel for Yuan Shikai. 

1912, februar: Kinas siste keiser, Puyi, abdiserer, derved ender en 2133 år lang tradisjon. 

1912-13: Valg på Kinas første parlament. GMDs statsmin.kand., Song Jiaoren, myrdet. 

1913: Tibetanerne fordriver Qings adm. nærvær i Lhasa, de facto avhengig fram til 1950. 

1913: Kina må anerkjenne et autonomt Ytre Mongolia, etter hvert dominert av russerne.   

1915: ”Bevegelsen for en ny kultur”, utgivelsen av det radikale tidsskriftet ”Ny ungdom”. 

1915: Yuan Shikai planlegger å utrope seg til keiser, men dør en naturlig død året etter. 

1916-1928: Krigsherreperioden. Kina styres av regionale krigsherrer og embetsmenn. 

1917: Oktober-revolusjonen i Russland gjør sterkt inntrykk i Kina. 

1918: Lu Xun utgir det første litterære stykket skrevet på moderne kinesisk  talespråk. 

1919: ”Fjerde mai-bevegelsen”, en nasjonalistisk bevegelse initiert av studenter, i protest 

 mot Kinas behandling under Versailles-forhandlingene etter Den 1. verdenskrig. 

1919: Karakhan-manifestet, russerne opphever alle ekstraterritoriale rettigheter i Kina. 

1921: Kinas kommunistiske parti (KKP) grunnlegges i Shanghai m/ støtte fra Komintern. 

1922: Guomindang og Sun Yatsen slår seg ned i Kanton i sør. 

1923: Guomindang inngår samarbeid med Komintern og de kinesiske kommunistene.  

1925: Sun Yatsen dør i Beijing, under forhandlinger med de regionale krigsherrene. 

1925: Stor anti-imperialistisk bevegelse over hele landet i anledning drap på demonstr. 

1926: Det såkalte ”Nordfelttoget” starter fra Kanton under ledelse av Jiang Jieshi.  

1927, april: Kommunistene tar kontroll over deler av Shanghai. Guomindang og Jiang  
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vender våpnene mot kommunistene, med påfølgende massakrer i Shanghai. 

1927: Guomindang oppretter hovedstad i Nanjing. Innleder ti år med tiln. nasjonal makt. 

1931: Mao og kollegaer oppretter et baseområde med senter i Ruijin i Jiangxi-provinsen.  

1934: Guomindangs innringingsfelttog tvinger kommunistene ut på Den lange marsjen. 

1935, jan.: På et møte Zunyi i Guizhou blir Mao Zedong for første gang ledende i KKP. 

1935, oktober: Den lange marsjen ender i et baseområde nord i Shaanxi-provinsen.  

1936: Tyskland og Kina undertegner en Anti-Komintern pakt. 

1936, desember: ”Xi’an-episoden”. Jiang Jieshi tas til fange av Zhang Xueliang. 

1937, 7. juli: Japan går til fullt angrep på Kina, snart kontroll over sentrale deler. 

1938: Guomindang oppretter hovedstad i Chongqing (Chungking) i Sichuan-prov. 

1940: Guomindang-lederen Wang Jingwei oppretter et kinesisk quisling-regime. 

1941, desember: Japan angriper Pearl Harbor, og erklærer USA og England krig.  

1942: Mao Zedong konsoliderer sin makt gjennom en politisk ”rektifiserings-kampanje”. 

1943: Avtaler med USA og Storbritannia om å avskaffe de ekstraterritor. rettighetene. 

1944: Dumbarton Oaks-erklæringen sikrer Kina en permanent plass i Sikkerhetsrådet. 

1945: Kommunistpartiets 7. kongress. Mao velges for første gang til formann i partiet. 

1945, 8. august: Sovjetunionen går inn i krigen mot Japan og angriper Manchukuo. 

1945, 6. og 8. august: Atombomber over Hiroshima og Nagasaki.  Japan kapitulerer 14.8. 

1945: Taiwan blir igjen en kinesisk provins (japansk koloni siden 1895). 

1945, høst: amerikansk luftbru flyr Guomindang-tropper til Nord-Kina og Manchuria.  

1945, september: Mao og Jiang forhandler i Chongqing etter amerikansk initiativ. 

1946: Innbyrdeskrigen bryter løs igjen. Nasjonalistene på offensiven. 

1947-48: Generelt forfall i Guomindangs ledelse. Korrupsjon, inflasjon, demonstrasjoner. 

1947: Kommunistene går til motangrep på brei front. 

1948, november – 1949, januar: Huai-Hai kampanjen besegler GMDs skjebne militært. 

1949, 1. oktober: Folkerepublikken utropes av Mao Zedong. Beijing igjen hovedstad. 

1949, 10. desember: Guomindang og Jiang Jieshi flykter til Taiwan. 

1949, desember: Mao reiser til Moskva og begynner forhandlinger med russerne. 

1949, 23. desember: USA utelukker amerikansk forsvar av Taiwan. 

1950, 7. januar: Norge anerkjenner Folkerepublikken sammen med noen få vestlige  

 land, men dipl. forbindelser først opprettet den 5. oktober 1954 pga. Koreakrigen. 

1950, 25.6.: Nordkoreanske tropper går til angrep på Sør-Korea. Korea-krigen begynner. 

1950, 27.6.: President Truman beordrer Den 7. amerikanske flåten inn i Taiwan-stredet. 

1950, 25.10.: Kinesiske ”frivillige” går inn i Korea-krigen på Nord-Koreas side. 
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1951, 9.9.: Kommunistene går inn i Tibet, omstridt avtale sikrer Kina kontroll. 

1952-56: Jordreformer gjennomføres i stor skala. 

1953, 27.6.: Våpenhvile i Korea gjør slutt på krigen. Landet deles i to ved den 38. br.gr. 

1954:  Fredskonf. om Indo-Kina i Geneve. Folkerepublikkens første betydelige int. delt. 

1955, april: Den første afro-asiatiske konferansen i Bandung i Indonesia. Kina deltar.  

1956: Nasjonalisering av industri og handel i de større byene. 

1956: Folkeopprør i Polen og Ungarn, Krustsjov kritiserer Stalin i en hemmelig tale. 

1957: ”De hundre blomsters” kampanje går over i ”Kampanjen mot høyreavvikerne”. 

1957, oktober: Ny avtale mellom Kina og Sovjet. Kina får tilgang til atomteknologi. 

1958: De første folkekommunene dannes. ”Det store spranget framover” lanseres. 

1959, mars: Oppstand i Tibet. Dalai Lama flykter til India. 

1959: Krustsjov og Eisenhower møtes i Camp David. Avspenningsprosessen starter. 

1958-60: Katastrofale virkninger av Det store spranget, forsterket av tre uår på rad. 

1960: Sovjet trekker tilbake all sin støtte og alle sine eksperter fra Kina. opptakten til en 

åpen polemikk over flere år om kommunistbevegelsens ideologi. 

1962, høst: Krig mellom India og Kina på grenseområdet. Kina vinner en overlegen seier. 

1964: De Gaulle og Frankrike anerkjenner Kina diplomatisk. 

1964: Amerikanerne begynner å bombe Nord-Vietnam 

1964: Første kinesiske atombombe. 

1966: Den store proletariske kulturrevolusjonen begynner.  

1967: Den voldsomste perioden i Kulturrevolusjonen med mye intern strid.  

1967: Avtale mellom Kina, Tanzana og Zambia om bygging av jernbane mellom T og Z. 

1968, august: Sovjetunionen invaderer Tsjekkoslovakia. 

1969: Den niende partikongressen markerer Kulturrevolusjonens formelle avslutning. 

1969, august: militær konfrontasjon mellom Sovjet og Kina langs grenseelva Ussuri. 

1970: Kina sender opp sin første satellitt. 

1971, høsten: Kina blir medlem av FN, og Taiwans medlemskap annulleres. 

1972, februar: President Nixon besøker Kina. Shanghai-erklæringen undertegnes. 

1973: Frankrikes president Pompidou besøker som første europeiske statsoverhode Kina. 

1974: Deng Xiaoping tilbake i den politiske ledelsen etter Kulturrevolusjonen. 

1975: Statsminister Zhou Enlai lanserer ”De fire moderniseringer”. Zhou dør i jan. 1976. 

1975, 1. mai: Sør-Vietnam kapitulerer og amerikanerne flykter. 

1976, april: Hua Guofeng utnevnes til Maos etterfølger. 

1976, juli: Jordskjelv med senter i Tangshan i Nord-Kina, en kvart million døde. 
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1976, september: Mao Zedong dør. Oktober: ”Firerbanden” arresteres. 

1977: Full rehabilitering av Deng Xiaoping, som forblir Kinas sterke mann til 1997. 

1978, november: Veggaviser blir satt opp på den såkalte Demokratimuren i Beijing. 

1978, desember: Sentralkomiteens Tredje plenumsmøte innleder økonomiske reformer. 

1979: Wei Jingsheng får 15 års fengsel for virksomhet knyttet til Demokratimuren. 

1979-84: Avvikling av Folkekommunene og det kollektive jordbruket. 

1980: Kina blir medlem av Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet. 

1981: Hu Yaobang tar over som partileder etter Hua Guofeng. 

1984: Begynnende strukturreform av den statseide industrien. 

1986-87: Studentdemonstrasjoner. Hu Yaobang må gå av, erstattes av Zhao Ziyang. 

1989, april - juni: Hu Yaobang dør i april, begynnelsen på studentbevegelsen på Tiananmen-

plassen. Bevegelsens slås brutalt ned den 4. juni, flere hundre drept i gatene. 

1989, juni: Zhao Ziyang blir avsatt som partileder, og erstattet av Jiang Zemin. 

1991: Sovjetunionens fall skaper sterke reaksjoner innad i den kinesiske partiledelsen. 

1992, jan.-febr.: Deng Xiaopings ”Sørlige inspeksjonstur” gir ny fart i øk. reformer. 

1996: Taiwan-krisa opptrappes i og med at Li Teng-hui blir valgt til president på øya. 

1997, februar: Deng Xiaoping dør, 93 år gammel. 

1997, juli: Hongkong blir tilbakeført til Kina. 

1999, april: Mange tusen medlemmer av Falungong demonstrerer i Beijing. 

1999, mai: USA bomber den kinesiske ambassaden i Beograd. 

1999, desember: Macao, som siste koloni i Øst-Asia, blir tilbakeført til Kina. 

2000, mars: Chen Shuibian fra velges til ny president på Taiwan. Bryter GMDs makt. 

2001, desember: Kina blir medlem av WTO. 

2001: Avtale om fred og samarbeid mellom Russland og Kina. 

2002: Hu Jintao ny partileder på Den 16. partikongressen.  

2004 og videre: ”Kinas fredelige oppadstigning” (på den internasjonale arenaen). 

2004: Kina sender opp sin første astronaut. 

2004 og videre: ”The Beijing Consensus” står mot ”The Washington Consensus”. 

2005: Kina øker investeringer i Afrika og Latin-Amerika. 

2005, april: Lian Chan, leder for Nasjonalistpartiet på Taiwan, besøker Kina.  

2005, april-mai: Sterke anti-japanske demontstrasjoner. 

2008, mars: Blodige demonstrasjoner i Lhasa i anledning årsdagen for opprøret i 1959. 

2008, mai: Dødbringende jordskjelv i Wenchuan i Vest-Kina, ca. 80.000 omkom. 

2008, august: De olympiske lekene finner sted i Beijing 
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