
Spelregler för 

Värlbskriget å 

Vestra krigsskåi)eplatsen. 

Detta spel, som i någon mån till sin karaktär närmar sig 
schackspelet, skall säkerligen vara ett välkommet ticlsförbrif 
för såväl ung som gammal unber be långa vinterkvällarna. I 
sig själf enkelt bjucler spelet på oänbliga variationer, och äro 
icke två partier lika hvaranclra, samt tjenar bessutom till att 
hos be unga uppfriska minnet vis-a-vis Mellan-Europas karta. 

I spelet ingå so pjeser såluncla: att Tysklan<l clisponerar 
öfver 30 pjeser till lancls och 10 pjeser till sjöss och <le allie
racle: Frankrike, Englanb och Belgien öfver sammanlagt mot
svarancle 30 pjeser till lanbs och 10 pjeser till sjöss. 

Spelet kan spelas af 2, 3 eller 4 personer. I bet senaste 
fallet föres nämligen kriget till lanbs och clet till sjöss oberoencle 
af hvaran<lra och betraktas som skilcla spel. 

Tysklan<> förfogar öfver: 

2 armeer infanteri å 150,000 man 

3 • kavalleri a 100,000 man 
4 > infanteri a 75,000 • 
5 • kavalleri å 50,000 • 

3 artillerikårer a 10 belägringskanoner 
2 • a 100 fältkanoner 

2 flygskepp 
4 minor 
5 fanor 
1 Dreabnought 
2 Kryssare 
3 Jagare 
2 Unbervatlensbåtar 
2 Un<lervattensminor 



Frankrike förfogar öfver: 
arme infanteri a 150,000 man 

2 armeer kavalleri a 100,000 man 

2 > infanteri a 75,000 > 
2 > ka•alleri a 50,000 > 
3 artillerikårer a 10 belägringskanoner 

1 artillerikår a 100 fältkanoner 
t flygskepp 
2 minor 
4 fanor 

Englan<'.) förfogar öfver: 
arme infanteri å 150,000 man 

> > å 75,000 >
> kavalleri a 50,000 >

Dreabnought 
2 Kryssare 
3 Jagare 

2 Unbervattensbåtar 
2 Unbervattensminor 

Belgien förfogar öfver: 
arme kavalleri a 100,000 man 

> infanteri å 75,000 > 
2 armeer kavalleri a so,ooo • 
1 artillerikår a 100 fältkanoner 
1 flygskepp 
2 minor 
1 fana 

Vib spelets början uppställas pjeserna inom respektive riks
gränser på korsningspunkterna af <le linjer, hvilka vinkelrätt skära 
hvaranbra öfver hela kartan och så att Tysklanbs lan<lstrupper 

uppställas 2 steg från <len franska och belgiska gränsen och 
fartygen på punkterna närmast tyska kusten. De franska trup
perna ställas likaså 2 steg från ben tyska gränsen. De bel
giska och engelska trupperna placeras gol)tyckligt inom mot
svaran<le riksgränser samt <le engelska fartygen på punkterna 
närmast engelska kusten (Kanalen oberäkna<l, som lämnas fri). 

Det gäller nu för Tysklan<l, som gör Clet första <lraget, att 
kämpa mot <le alliera<le. Pjeserna flyttas en i gången och af 
båba parterna turvis framåt, bakåt, åt siborna eller i vinkel 
(utom flygskeppen) längs ofvannämn<la linjer men blott öfver 



oupptagna punkter. Komma två fientliga pjeser att stå emot 
hvaranora o. v. s. i ost-väst riktning jämföras oeras respektiva 
styrka hvarpå oen svagare aflägsnas från spelplanen, meban 
segraren kvarstannar på sin plats. Komma två fientliga pjeser 
att stå breovic) hvaranora o. v. s. i norb-sy1l riktning, eller har 
ben ena gått förbi ben anora och kommit bakom 1lensamma 
äro 1le fullkomligt oberoen1le af hvaranora och 1lrabba icke 
samman. Detta möjliggör för små styrkor att besegra större 
genom att omringa oesamma i bet be brifva bem till spelplanens 
kant eller någon neutral riksgräns unber noggrant uncl.vikanbe 
af brabbning. Lyckas bet bem härvfö att innestänga fienben 
så att 1)enna icke kan göra något brag, anses han besegra1l. 
Komma två pjeser af samma styrka emot hvaran1lra borttagas 
hvarbera. 

De genom sin röba färg på kartan lätt synliga fästnings
verken utmärkas genom respektive nationers fanor, (5 tyska, 4 
franska och 1 belgisk, hvilka vib spelets början placeras efter 
gobtycke men sebermera äro orörliga) och spela en mycket 
viktig roll bärigenom att en pjes på någon af be 2 knutpunk
terna bakom fästningen (tysk fästning, punkterna österom; fransk 
fästning, punkterna västerom) höjas meb en grab i styrka så 
länge fanan tcke är eröfra1l. Hvarje pjes eröfrar fanan å en 
oförsvarab fästning, hvilken härigenom förlorar all betybelse. 
Dock får fanan icke genast tagas, utan först efter 1let fienben 
gjort ett 1lrag. Detta för att gifva motstånbaren tillfälle att för
svara sin fästning. Om t. ex. en fransk arme a 100,000 man 
anfaller Metz, som försvaras af 100,000 man, går ben anfallan1le 
armen förlora1l, emeban försvararen i skybb af fästningen mot
svarar 150,000 man. 

Nebanståenbe tabell upptager be olika pjesernas styrka 
samt beras rörelseförmåga: 

Starkast är infanteri a 150,000 man, som rör sig t. o. m. 2 
steg i gången. 

Seban står kavalleri a 100,000 man, som rör sig t. o. m. 3 
steg i gången. 

Se1lan står artillerikåren a 1 o elägringskanoner, som rör 
sig t. o. m. 2 steg i gången. Då ben anfaller en fästning er
förar ben fanan oberoenbe af motstånbarens spelstyrka, hvar
vi1l ben senares spelstyrka följaktligen icke höjes. 

Seban står infanteri a 75,000 man, som rör sig t. o. m. 3 
steg i gången. 



Seban står artillerikåren a 100 fältkanoner, som rör sig 
t. o. m. 3 steg i gängen.

Seban står kavalleri a 50,000 man, som rör sig t. o. m. 4
steg i gången. 

Minan går t. o. m. 2 steg i gången, slår alla pjeser utom 
flygskeppen, men går också själf härvib förlorab. 

flygskeppen använbas som kunskapare. De gå huru många 
steg som helst, men alltib i rak linje, och bör motparten upp
gifva ben pjes' styrka framför hvilken flygskeppet ställer sig, 
men måste bet flyttas bort i följanbe brag, ty i annat fall blir 
bet slaget. Ställer sig flygskeppet framför en artillerikår a 100 
fältkanoner blir bet slaget. Hvarje anfallande pjes slår flyg
skeppen. 

På hafvet är rangskalan, som följer: 
Dreabnoughter, som gå t. o. m. 1 steg i gången 
Kryssare, • • > 2 • • 
Jagare, > • 3 • > 
Unbervattensbåtar, • • • > • 

De senast nämnba slås af alla anbra skepp, utom af breab
noughter, hvilka senare be slå. 

Unbervattensminan, som går 1 steg i gången slår alla pjeser, 
men går också själf härvib förlorab. 

Det är själfklart af stor vikt för be allierabe att Englanb 
så snabbt som möjligt hinner öfvertransportera sina trupper 
till kontinenten och kunna bessa pjeser i ett brag flyttas från 
hamnstab till hamnstab öfver Kanalen så länge inget fientligt 
fartyg finnes bär. Ar hela ben fientliga flottan slagen kunna 
trupper i ett brag öfverföras från Tysklanb till Englanb och 
tvärtom. Ställer sig ett fartyg på punkten närmast kusten och 
samma nations lanbtrupp intager punkten närmast söberom 
höjes ben senares styrka meb en grab. Skeppet bäremot kan 
förgöras af en fientlig belägringskanon från punkten närmast 
söberom betsamma. 

Lyckas tyskarna tillintetgöra be allieraues härar eller in
tränga i Paris, hafva be vunnit kriget. Slå be allierabe ben tyska 
härsmakten eller· intränga i Berlin hafva be hemfört segern. 

De vålbsamma öfverfallen på fienbens svaga punkter, be 
bjärft utförba kringgåenbe rörelserna för aft omringa en starkare 

, motstånbare och bet försiktiga unbvikanbet af batalj, bär man 
anser sig unberlägsen göra spelet omväxlanbe och intressant 
och möjliggöra be sinnrikaste kombinationer. 
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