
Unternehmen Frühlingserwache
Indledning

I Chakotens krigsspil 6. og 7. februar 1999 var scenen henlagt til Ungarn i marts 1945, og Tøjhusmuseets
Foredragssal lagde endnu en gang rammer til.

Grundlaget for spillet var kamphandlingerne i Ungarn i marts 1945 mellem tyske og russiske enheder.
Den tyske offensiv "Unternehmen Frühlingserwache" (Operation Vårbrud), som var en af de sidste tyske
offensiver i krigen, indledtes den 6. marts 1945 og gennemførtes i området ved Balaton Søen.

Russerne reorganiserede deres enheder efter erobringen af Budapest, som faldt 11. februar 1945, og
forberedte de videre operationer, som senere førte til blandt andet Wiens fald.

Vejrforholdene var ikke specielt velegnede til offensive operationer. Slud, sne, tøvejr og regn gjorde
terrænet vanskeligt at passere, hvorved vejene i området fik stor betydning. Skydækket var det meste af
tiden lavt, og flyoperationer fandt ikke sted i stor udstrækning.

Spillet

Der blev spillet efter reglerne i Command Decision III.

Krigsspillet blev afviklet over 3 spilleborde – NORD, CENTRUM og SYD – med mindst to spillere på
hver side. Hvert bord repræsenterede et udsnit af fronten og de deltagende enheder var opstillet med
inspiration i de faktisk deltagende enheder.

Fotografi: Peter Kamp-Nielsen.

De tre spil blev afviklet principielt uafhængigt af hinanden, hvorved spillerne ved det ene bord ikke skulle
afvente, at man gjorde sig færdige ved et af de andre borde.

Til hvert bord var der udpeget et antal enheder; yderligere disponerede hvert parti over et antal
reserveenheder, som kunne fordeles mellem bordene efter aftale mellem de spillerne på det respektive
parti. Alternativt kunne reserverne holdes tilbage til senere disposition, hvilket i givet fald skulle aftales



nærmere med dommerne.

Billedet viser en situation fra det sydlige spillebord, hvor enheder af Kampgruppe Handschar rykker frem 
mod byen GYSÁG i et forsøg på at erobre broen over floden FOE.

De hvide markeringer i terrænet markerer resterne af vinterens sne.

Per Finsted


