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Alla på P. K.'s förlag utgivna olika slags spel hava 
varit mycket omtyckta och nått en stor spridning. 

Till denna jul har förutom Sjökrigsspelet även utkom
mit ett annat synnerligen intressant krigsspel nämligen 

TAKTISKT PATRULLSPEL. 

Den medryckande spänningen och de ständigt väx
lande detaljerna under krigets gång, vilka äro som fram
trollade ur den levande verkligheten, garantera att dessa 
bägge spel otvivelaktigt komma att bliva 

POJKARNAS BÄSTA JULKLAPP. 



Sjökrigsspelet. 
Alla hava vi i historien läst skildringar om olika siöslag. Huru mången 

gång har icke segern i början synts vara självskriven för den bättre utrus
tade makten och resultatet likväl blivit, att den svagare parten genom klok 
beräkning och slughet tilltvingat sig segern. - Idag få vi själva föra kom
mandot över vår egen flotta och uppleva alla ett sjöslags av spänning fyllda 
situationer, samt tillika visa huruvida vi äro skickade att åt den oss under
lydande flottan hemföra segern. 

Spelkartan föreställer en skärgård, som är indelad i trenne områden ge
nom streckade röda linier. Området mellan dessa linjer är den egentliga 
stridszonen. Inom stridszonen finnas tvenne med röda streckade cirklar om
givna röda punkter. Dessa.· punkter äro U-båtarnas dyk_ningsplalser. De i 
övre vänstra och nedre högra hörnet med röda och blåa flaggor försedda 
områden äro resp. flottors flottbaser. 

Till spelet höra 34 pjäser, 17 för vardera parten. Dessa utgöra en es
kader a 12 krigsfartyg, 3 st. minor (röda träfigurer) samt 2 reservminfartyg. 

Varje eskader består av följande fartyg: 

Fartygets art Klass Beteckning Rörelsehastirhet 
(stegantal 

Kryssare I RK I 2 
Il RK Il 2 

Jagare I HJ I 3 
Il HJ Il 3 

., Ill HJ llI 3 
Torpedbåt I T I 3 

Il T Il 3 
U-båt I SU I 4 

Il SU II 4 
Kanonbåt TK 2 
Minfartyg M I 2 

Il M II 2 
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Vid spelets början få de motspelande flottorna godtyckligt uppställa sina 
pjäser inom det egna området. Reservminfartygen uppställas icke utan läm
nas tillsvidare i spelasken. Minorna placeras vid resp. flottbas. 

Fartygspjäserna hava beteckning å båda sidorna, men klassbeteckning 
endast å den ena. T. ex. kryssare I klass är betecknad med RK I på den 
ena sidan, men på den andra endast med RK. Detta emedan man spelar 
så, att det egna fartygets klass är osynlig för fienden och ställas fartygen 
därför snett emot varandra enligt avbildning. 

Rörelsehastigheten är olika hos de olika pjäserna, vilket framgår av ovan
stående tabell. Stegantalet behöver dock icke helt uttagas utan kan man 
föra pjäsen även färre steg än det tillåtna. Fartygen röra sig i alla riktnin
gar, d. v. s. framåt, , bakåt och åt sidorna å de sinsemellan förbundna blåa 
punkterna. Undantag göra dock U-båtarna, vilka endast få röra sig längs 
de obrutna blåa linjerna, alltså icke längs de punkterade blåa linjerna. 

Om ock fartygen få röra sig i alla riktningar så är dock slagriktningen 
begränsad. D. v. s. man får slå en motståndare endast om han står i rJiss rikt
ning till ens eget fartyg. Likaså är slagstyrkan hos de olika fartygen olika i 
förhållande till varandra. Slagriktningen och slagstyrkan framgår av nedan
stående tabell: 

Slagriktning: 
f. = framåt 
s. = åt sidan 

Slagstyrkan: 
x = angiver vilket fartyg kan slås av resp. krigsskepp. 

xx = angiva att bägge fartygen gå förlorade. 
o = angiver vilket fartyg erövras (icke slås) av resp. krigsskepp. 

RKI RK/1 HJ I HJ Il HJ JJl Tl Tll SUI SU/l TK Ml Ml/ Mina 
RKI f. &s. slås av X X X 

RKII f. &s. X X X X 

HJI f. X X X X 

HJ Il f. X X X X X X 

HJ III f. X X X X X X X X 

TI f. X X X X X X X 

TII f. X X X X X X X X X 

SU I f. & s. XX X 

SUII f. &s. X X XX X 

TK f. X X X X X X X X X X 

Ml f. slås av, erövras av X X X X X 0 0 X X 0 

M Il f . X X X X X 0 0 X X 0 0 
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Man fastställer slagstyrkan enligt tabellen på så sätt att man utgår från 
de med kursiv stil tryckta beteckningarna rakt nedåt till den plats som mö
ter från beteckningen på vänstra sidan av tabellen och finner där genom ett 
tecken slagstyrkan angiven. Således slår RK I fartyget RK Il, HJ I slår HJ Il, 
T I slår HJ Ill, T II erövrar M I o. s. v. Man ser således av tabellen att U-bå
tarna hava den största slagstyrkan. 

Komma fartyg av samma slagstyrka emot varandra, så stå de oberörda 
och kunna efter gottfinnande stå kvar eller kringgå varandra. Ett undantag 
göra U-båtarna. Kommer en SU I mot en SU I, så gå bägge förlorade, vil
ket i tabellen betecknas med xx. 

Slåendet av en fientlig pjäs tillgår på följande sätt: Den röda kryssaren 
RK Il innehar plats A (se avbildningen). Den blåa kryssaren RK I flyttar i 
ett drag från plats B till C och angriper således den röda kryssaren. Blå 
bör då - emedan nummerbeteckningen är för honom osynlig - av röd 
fråga av vilken~ klass hans kryssare är och får upplysningen att det är en 
kryssare av Il klass. Blå slår sedan röd sålunda, att han avlägsnar RK Il 
från plats A å spelbrädet, men lämnar sitt eget fartyg å plats C. 

------... B 

Ä.J ~------v-----
. 

' A 

-----~-----

Slåendet sker alltså icke på samma sätt som i många andra spel, i det man 
intager den slagna fiendens plats. Ett sådant spelsätt skulle icke heller mot
svara spelets karaktär, ty ett sjöslag utkämpas icke i närkamp utan på längre 
avstånd. På samma grund skall fiendens fartygsklass vara osynlig, ty i ett 
sjöslag vet man icke, om det fientliga fartyget har större bestyckning eller 
mindre och således är överlägsen eller underlägsen. 
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Kommer en U-båt på den röda punkten inom dykningsplatsen, så be
tyder detta att den dykt ned under vattnet. U-båten förlorar i. o. m. detsamma 
sin vanliga verkningsradie om 4 steg och dess verkningsradie sträcker sig 
nu endast så långt den röda streckade cirkeln utvisar. (D. v. s. flyttas ett 
fientligt fartyg på någon punkt inom denna cirkel så går det förlorat). Då 
U-båten befinner sig å dykningsplatsen kan den icke angripas av någon an
nan pjäs, ej heller får mina utläggas inom detta område. Vill U-båten dyka 
upp, angives detta med att pjäsen flyttas ett steg från dykningsplatsen, god
tyckligt åt vilket håll som helst och äger den sedan i följande drag åter sin 
vanliga verkningskraft. 

Om man erövrat ett fientligt minfartyg, ersättes detta med ett eget re
servminfartyg av samma klass. Reservminfartyget får dock icke användas för 
angrepp, utan endast för transport av minor. 

Mina utlägges av minfartygen å en godtycklig punkt, t. ex. för att spärra 
sund m. m. Minfartyget bör flyttas fram till punkten närmast det ställe, som 
skall minläggas, varpå först i nästa drag minan utplaceras. Detta betraktas 
sålunda som skilt drag. Minfartyget kan därpå dragas tillbaka för att från 
flottbasen hämta en ny mina, vilken utlägges på övligt sätt. Det är således 
att beakta att minfartygen för att uttlägga ny mina böra anlöpa flottbasen. 
Endast vid spelets början är detta icke behövligt, då minfartyg utgår från en 
godtycklig ställning. - Vill man åter upptaga en mina för att t. ex. förflytta 
densamma till ett annat ställe, sker detta på samma sätt som vid minutlägg
ningen d. v. s. minfartyget flyttar till närmaste punkt före den utlagda minan 
och transporterar den vid följande drag till det nya påtänkta stället. 

En minas verkningsområde sträcker sig till de närmaste punkterna: rakt 
framför, rakt åt sidan och rakt bakåt. Såväl egna som fiendens fartyg gå 
förlorade om de råka inom detta område jämte den utlagda minan. Ett un
dantag göra dock minfartygen, vilka icke gå förlorade. Därför kunna de 
med fördel användas för att upptaga av fienden utlagda minor, vilka sedan 
kunna användas mot motparten. 

Blå börjar spelet och ske dragen sedan i tur och ordning. 
Den har vunnit spelet som först lyckas besätta motpartens flottbas med 

något av sina fartyg, dock icke med U-båt eller rninfartyg. U-båt får väl 
angripa ett vid flottbasen stationerat fartyg, men kan som sagt icke besätta 
densamma. 
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