
Tidslinje over Jordans historie

De ældste spor af mennesker
Omkring 700.000 f.v.t.

De ældste spor efter menneskelig aktivitet i området, der i dag hedder Jordan, 
er fra denne periode. Det var Homo Erectus, der boede der.

En del af Romerriget
63 f.v.t. - 600

Området er en del af Romerriget i denne periode. Folk i området bliver kristne i 
løbet af 300-tallet, og der opføres adskillige kirker og klostre, hvis rester stadig 
kan ses mange steder i Jordan. Petra er en vigtig by i denne periode.

Erobret af muslimer
600

I løbet af 600-tallet bliver området erobret af muslimer.

En del af Det Osmanniske Rige
1517

Området bliver en del af Det Osmanniske Rige. Det Osmanniske Rige var et
stort tyrkisk rige, der eksisterede fra 1299 til 1922.

Transjordanien
1921

Området bliver efter Første Verdenskrig oprettet som protektorat under
engelsk styre. Det bliver kaldt Transjordanien.

Selvstændighed
1946

Transjordanien bliver efter Anden Verdenskrig selvstændigt. Der bliver skrevet
en grundlov, der gør landet til et kongerige med et folkevalgt parlament.
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Den Første Arabisk-israelske Krig
1948 - 1949

Jordan er med i Den Første Arabisk-israelske Krig. I denne periode flygter ca.
280.000 palæstinensere til det, der i dag kaldes Vestbredden. I løbet af krigen
erobrer Jordan Vestbredden. Krigen slutter med en aftale om våbenhvile.

Det Hashimitiske Kongerige Jordan
1950

Jordan får navnet Det Hashimitiske Kongerige Jordan.

Forbud af politiske partier
1957

Regeringen forsøger at afsætte kongen. Det mislykkes for dem. Kongen 
forbyder politiske partier i Jordan for at sikre, at der ikke kommer et nyt kup 
mod ham.

Seksdageskrigen
1967

Jordan taber Vestbredden til Israel i Seksdageskrigen

Valg i Jordan
1993

For første gang siden 1956 bliver det muligt for partier at opstille til
parlamentsvalgene. Ved dette valg bliver den første kvinde valgt ind i
parlamentet.

Fredsaftale med Israel
1994

Jordan og Israel indgår en fredsaftale.
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Abdullah den Anden
1999

Jordans nuværende konge, Abdullah den Anden, bliver 
konge.

Krigen i Syrien
2011 - 2018

Krigen i nabolandet Syrien og de tusindvis af flygtninge, der kommer til Jordan
præger landet.
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