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Notat – Quiz den Kalde Krigen –  
Quiz’en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen.  
Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens 
fall i 1989. Aktive Fredsreiser oppfordrer alle som reiser med oss denne høsten, til å ha et ekstra 
fokus på den kalde krigen i sitt forarbeid.  
Quiz om den kalde krigen generelt 
I februar 1945 møttes den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt, Storbritannias 
statsminister Winston Churchill og Sovjetunionens leder Josef Stalin i byen Jalta ved Svartehavet. 
Sammen representerte disse tre mennene de mektigste statslederne blant de allierte under krigen 
og allerede i februar 1945 viste de at det kun var et tidsspørsmål før de kom til å vinne krigen over 
Tyskland og Japan.  
Jaltakonferansen ble holdt for å koordinere den avsluttende krigsinnsatsen og for å planlegge hva 
som skulle skje etter krigen. For selv om stormaktene stod sammen om å vinne krigen over 
Tyskland og Japan, var det store ideologiske forskjeller mellom dem. Statslederne møttes igjen i 
Potsdam i juli og august samme år (1945), og her ble de enig om å dele Tyskland og Østerrike i 
fire soner og at hver del skulle kontrolleres av en av seierherrene, USA, Sovjetunionen, 
Storbritannia og Frankrike.  
De ideologiske motsetningene mellom supermaktene USA og Sovjetunionen var enorme. USA var 
et liberalistisk demokrati og Sovjetunionen var et kommunistisk diktatur. Begge sider ble drevet av 
frykt for at den andre skulle få mer makt, og dette delte verden inn i to allianser som igjen delte 
verden inn i to isfronter – det var Vestblokken mot Østblokken – eller perioden som vi kaller for 
den kalde krigen.  
 

1. Hvilken konferanse kom først, Jaltakonferansen eller Potsdamkonferansen? 
(et poeng) 

2. Hvilke land var representert på de ulike konferansene? 
(et poeng for en riktig, to poeng for to riktige og tre poeng for tre riktige) 

3. Hva var det i hovedsak som ble diskutert på konferansene? 
(et poeng) 

4. Når ble de Forente Nasjoner formelt stiftet? 
(et poeng for årstall, to poeng for årstall og dato) 

5. Hvilke to politiske styresett stod mot hverandre i kjølevannet av den andre verdenskrig? 
(et poeng for et styresett, to poeng for to styresett) 

6. Hvilke to blokker utviklet seg under den kalde krigen og hvem deltok i de ulike blokkene? 
(to mulige poeng) 

7. Hva ble opprettet i 1947? 
(et poeng) 

8. Hvilket ”teppe” senket seg når, og over hvem? 
(et poeng for navn på teppe, og to poeng for navn på teppe og navn på allianse) 

9. Hvilken statsmann sa ”Et jernteppe har senket seg over det europeiske kontinentet” og når? 
(et poeng for navn på mann, og to poeng for navn på mann og årstall det ble sagt) 

10. Hva var hovedstaden i Vest-Tyskland under den kalde krigen? 
(et poeng) 

(17 mulige poeng i denne kategorien) 
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Kald krig 
Under den kalde krigen kom det aldri kriger med bruk av våpen på det Europeiske kontinentet, 
men den kalde krigen førte til mange andre varme kriger andre steder i verden. 
 
 

11. Hvilken krig regnes som den første varme krigen under den kalde krigen og når brøt den 
ut? 
(et poeng) 

12. Kan dere nevne noen andre ”varme kriger”?  
(et poeng for hver) 

13. Når ble NATO opprettet og hva står forkortelsen for? 
(et poeng for årstall og to for årstall og navn) 

14. Hva er Schuman-erklæringen kjent for? 
(et poeng) 

15. Hvilke land ble utestengt fra OL i 1948? 
(et poeng for Tyskland og et poeng for Japan) 

16. Hvem død i mars 1953? 
(et poeng) 

17. Når ble Vest-Tyskland innlemmet i NATO? 
(et poeng) 

18. Hvilken kjent amerikaner avtjente militærtjenesten sin i Tyskland i 1958? 
(et poeng) 

19. Hvem var forbundskansler i Vest-Tyskland i perioden 1949 – 1963? 
(et poeng) 

20. Hvilken krise var verden vitne til i 1962? 
(et poeng) 

21. Hvem ble forbundskansler i Vest-Tyskland 1. oktober 1982?  
(et poeng) 

22. Hvem gjorde utrykkene ”perestrojka” og ”glasnost” verdenskjente, og hva betyr utrykkene? 
(tre mulige poeng) 

23. Hvilken tysk forfatter vant Nobels litteraturpris i 1999? 
(et poeng) 

(16 poeng totalt + et poeng for hver varme krig…) 
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Quiz om kald krig i Berlin 
I år markeres 20 års jubileet for Berlinmurens fall. Murens ”plutselige død” 9. november 1989, 
symboliserer også slutten på den kalde krigen.  
  

24. Når deles Berlin? 
(et poeng) 

25. I hvilket tidsrom eksisterte luftbroen i Berlin? 
(et poeng) 

26. Når og hvorfor oppheves Berlinblokkaden? 
(et poeng for riktig år, to poeng for riktig år og grunn) 

27. I hvilket år, gjerne også dato, ble Berlinmuren påbegynt?  
(et poeng for årstall, to poeng for dato og årstall) 

28. Hvem var borgermester i Vest-Berlin da muren ble bygget? 
(et poeng) 

29. Hva het grenseovergangen fra Amerikansk sektor til Østtysk sektor i Berlin under den kalde 
krigen? 
(et poeng) 

30. Når ble Berlinmuren revet? 
(et poeng for årstall, to poeng for årstall og dato) 

31. Hvor lang var Berlinmuren? 
(et poeng) 

32. I hvilket år sa Robert Kennedy ”Ich bin ein Berliner” til de begeistrede folkemasser? 
(et poeng) 

33. Hvor mange antar man at ble drept under fluktforsøk gjennom Berlinmuren? 
(et poeng for antall mellom 230 – 250 mennesker) 

34. Når ble de olympiske sommerlekene avholdt i Berlin? 
(et poeng) 

35. I dag er Berlin Tysklands største by, hvilke byer er nest størst og tredje størst? 
(et poeng for en riktig, to poeng for to riktige) 

 

(16 poeng totalt) 
 
Det er mulig å få 49 poeng totalt + alle de varme krigene gruppene klarer å komme fram til.  
 
Lykke til!
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Svar - Quiz om den kalde krigen generelt 
1. Jaltakonferansen ble holdt før Potsdam konferansen 

Jaltakonferansen 4. – 11. februar 1945 
Potsdamkonferansen 17. juli – 2. aug. 1945 

2. USA, Storbritannia og Sovjet (ved Den amerikanske presidenten  
Franklin D. Roosevelt, Storbritannias statsminister Winston Churchill og Sovjetunionens 
leder Josef Stalin). 

3. Planene for etterkrigstiden – hva skulle skje når de allierte hadde seiret over Tyskland og 
Japan?  
Tyskland og Østerrike skulle deles i fire soner og hver del skulle kontrolleres av en av 
seierherrene, USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike.  

4. 24. oktober 1945 

5. Kommunismen i Øst mot demokratiet i Vest 

6. Vestblokken med USA og de allierte, Østblokken med Sovjetunionen og sine ”allierte. 

7. CIA – Central Intelligence Agency 

8. Sovjetunionen strammet raskt grepet om landene i Øst-Europa og da kommunistene tok 
makten i Tsjekkoslovakia den 25. februar 1948 senket ”jernteppe” i øst 

9. Winston Churchill – i 1946 

10. Bonn 

11. Krigen mellom Sør-Korea og Nord-Korea, og den brøt ut 25. juni 1950 

12. Konflikten i Midtøsten ble preget av den kalde krigen (1949-), Cuba-krisen (1959 – 1962), 
Vietnamkrigen (1964 – 1975), krigen i Kambodsja (1975 – 1979), Angola (1975 – 1988), 
Afghanistan (1979-), Nicaragua (1979 – 1989)  

13. NATO ble opprettet 4. april 1949 og forkortelsen står for North Atlantic Treaty Organization    

14. Schuman-erklæringen – I en tale 9. mai 1950 inviterte Robert Schuman Tyskland til å i 
fellesskap samordne deres kull. Og stålindustrier. Dette anses for å være begynnelsen på 
det Europeiske kull og stålfellesskapet og nå EU.  

15. Tyskland og Japan 

16. Josef Stalin 

17. Vest-Tyskland ble med i NATO i 1955 

18. Elvis Presley 

19. Konrad Adenauer 
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20. Cuba-krisen – Cuba-krisen avblåses 28. oktober 1962 ved at USA går med på å heve 
handelsembargoen samtidig som Sovjetunionen forplikter seg til å demontere rakettbasene 
på Cuba. 

21. Helmut Kohl 

22. Gorbatsjov –  
perestrojka betyr omstrukturering og henviser til omstruktureringen av Sovjetunionens 
økonomi   
glasnost kan best oversettes som åpenhet og sørget for såpass mye åpenhet i det 
økonomiske politiske arbeidet at det var en direkte årsak til at Sovjetunionen ble oppløst i 
1991.   

23. Günter Grass 

 
Svar om Berlin og kald krig 

24. Berlin ble delt i 1945 

25. Luftbroen til Berlin er mellom juni 1948 – mai 1949 

26. Berlinblokkaden oppheves når Øst- og Vest-Tyskland formelt dannes i mai 1949 

27. Berlinmuren blir påbegynt 13. august 1961 

28. Willy Brandt 

29. Checkpoint Charlie 

30. Rivningen av Berlinmuren startet 9. november 1989  

31. 45,1 kilometer 

32. Aldri, det var broren John F. som sa det og det var 26. juni 1963, på 15 årsdagen for 
luftbroen de allierte opprettet til den vestlige delen av Berlin som svar på Sovjetunionens 
blokade og forsøk på utsulting av byen.  

33. 240 mennesker 

34. 1936 

35. Hamburg og München 

 
 
 


