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Ett parti från EM
Krister Strand

Vit: Krister Strand 1k.
Svart: Mike Nash 1k.
2002-07-26 i Zagreb.
Kommentarer av Yuki Shigeno 2p
8.F5 är också spelbar.
19.Överspel.
27: Svart måste försvara sig på den högra
sidan.
28: Ska spela tom triangel på H15 istället för
att stärka vits grupp och försvaga svart.
30: Ska fortfarande spela vid H15.
32: Ska pressa vid K12. Jag trodde att jag
kunde göra mer till vänster än vad analysen
visade.
33: Ska vara vid AK12 istället.Svart förlorar
chansen.
43: Svart ska attackera mittengruppen istället.
De följande dragen stärker bara vit.
51: Attackerar från fel håll.
68: Jag känner mig säker och tar de stora
slutspelsdragen.
70: Dåligt drag. Det blir inget territorium där.
84: Sex stenar för att fånga en sten.

1–50

133: Fungerar inte. Ska förlänga istället. Går
inte att spela dubbel hane som det visade sig.
166: Övning. Vit ska döda den svarta gruppen
till höger.
212: Svart ger upp.

51–100
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Review: The Book of Go
Reviewed by Terri Schurter

Bill Cobb’s “The Book of Go” is an
excellent introduction to Go for the
rank beginner. It comes complete
with a set of stones and a reversible
9x9 and 13x13 board. Aside from the
audience for which it is intended, The
Game of Go is also a “must read” for
anyone considering the capture game
as a method of instruction, and also for
collectors of Go literature.
The first half of the book is spent explaining the
rules of Capture Go and offering strategies for play.
Problems for Capture Go are also offered, and sample
capture games are analyzed. After a thorough, clear,
and interesting explanation of Capture Go the reader
is introduced to full-fledged Go. Concepts such as the
rule of ko, establishing connections, and life and death
are clearly covered. The life and death problems are
easily solved, as they should be in a beginners’ book to
make them accessible, and to build confidence in the
reader.

Basic strategy and tactics are covered next including
ladders, nets, snapbacks, and throw-in sacrifices. Go
proverbs, study problems, and a list of recommended
go books round things out. Readers are left wanting
more and knowing where to find it. The chapter
on “Go on the Internet” points readers to the right
resources including links to KGS, IGS, the American
Go Association, and my own archive of E-Journal
articles about online Go.
“The Book of Go” fills a glaring gap in existing
Go literature; there are beginners’ books such as Go
for Beginners, which are fine for those who actually
have someone to play with after the reading is over.
However, The Game of Go is the only book I have
seen that is truly aimed at the uninitiated, and offers a
means to begin learning about Go without the help of
an experienced player. Two Go newbies could open
this book and accomplish some serious Go learning
on their own.
Sterling Publishing, $14.95 128 pages
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The end of the Finnish Tournament year 2002
Matti Siivola

THE AUTUMN 2002 HAD A BUSY TOURNAMENT CALENDAR
in Finland. There were 10 tournaments of various
kinds from September to November. Vesa Laatikainen
took back his Kisei title from Lauri Paatero. This time
the tournament was arranged in October together
with the 15 year anniversary of the Finnish Go
association.
A new event was Finnish Mind Sports Festival in
Oulu 11.-12.10. which attracted 16 players and was
won by Seppo Suorsa.
The Finnish Chamionship was wom by Vesa
Laatikainen with 5 straight wins. The second place
was shared by Matti Siivola and Lauri Paatero. Olli
Lounela was fourth, losing surpisingly to Joose
Viljanen 1 kyu who shared the fifth place with Timo
Puha. Lauri Aapola won the B-series with five wins
and took a place in the 2003 finals, With Vesa, Matti
and Lauri.

The Finnish GP was concluded in Turku 16.-17.11.
The tournament was won by Ari Kauppi, who did
not have any prior GP-points and ended of the ninth
place with 6 points. The second was Lauri Aapola
who increased his points to 7 and managed to share
the fifth place, getting a prize. The third Teemu Rovio
took the third place in GP from Lauri Paatero. Second
in the GP was timo Puha with 131⁄2 points and the
winner was Vesa Laatikainen, 15 points. The previous
GP winner Matti Siivola was in Japan during the
tournament playing pair and was unable to increase
his 61⁄2 points and barely missed a prize.
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Göteborg Open 2002

Lene Jakobsen, EDO Go Club, Danmark
Vi var i alt otte danskere, der havde besluttet at drage nordpå til Göteborg,
for at deltage i den 18. udgave af Göteborg Open. De fem af os tog af sted
allerede fredag morgen, så vi kunne deltage i Matthew Macfadyen’s seminar,
der traditionen tro blev afholdt dagen før selve turneringens start, og viste
sig at blive det helt store trækplaster med omkring 40 fremmødte.
Seminarets tema var ‘Finding the right time
and place for an invasion’. Macfadyen har
en anderledes og meget interessant måde at
anskue tingene på. Dette tilsammen med
hans britiske humor og sans for underdrivelser gjorde seminaret til en underholdende
og lærerig oplevelse. Macfadyen afsluttede
seminaret med følgende råd:
Spil Go fordi det er skægt. Det er næsten
ligeså sjovt som styrtløb i en skov, men
man risikerer ikke at skulle på hospitalet i 6
måneder, hvis man laver en fejl.
Efter selve seminaret holdt Macfadyen et indlæg henvendt mod begyndere, krydret med
små morsomme bemærkninger gennemgik
han lang række taktiske træk og modtræk,
som alle var meget lærerige. Undervejs under
foredraget var Ulf en uvurderlig støtte for
os nye spillere, idet han med stikord og
spørgsmål fik stillet alle de spørgsmål, som
man som nybegynder nu engang har.
Indlægget for begyndere var en stor inspiration der
gav mod på at prøve noget nyt. Dagen efter følte
jeg selv en stor opmuntring til at prøve det, som

Macfadyen under seminariet ‘Finding the right time and
place for an invasion’ (foto: PEM)
Macfadyen havde fortalt - dog mødte jeg god
modstand fra de andre spillere, som sikkert
havde haft ligeså stort udbytte af Macfadyen’s
foredrag.
Materialet fra seminaret kan findes på
Göteborg Go Klubs hjemmeside http://
www.gbgo.nu/GobanKen/Goteborg-Seminar2002/Goteborg02.html. Desuden optog Ulf
noget video fra seminaret og vi håber det snart
bliver tilgængeligt på nettet, således at de der
ikke nåede frem til fredagens seminar også kan
få del i de vise ord.

Jostein (foro: Tomas Chr.)

Selve turneringen, der startede om lørdagen,
havde rekord deltagelse med 64 deltagere, og
arrangørerne måtte derfor i hast flytte fra det
sædvanlige spillested til Brigdens Hus, der dog
viste sig at være særdeles velegnet til formålet.
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Der var god plads i selve spille lokalet og ekstra
lokaler, hvor man kunne analyserer uden at
forstyrrer dem, der stadigvæk spillede. Den store
spredning i styrken og de mange deltagere, gjorde
det til en spændend turnering.
I Sverige har man oplevet en stor tilgang af nye
spillere og det var godt at se, at arrangørerne
havde tiltag der tilgodeså disse, ved at give
deltagere under 20 Kuy mulighed for at spille tre
13x13 partier i stedet for et enkelt 19x19 parti et forfriskende nyt indslag. Men også aktiviteter
for de yngste spillere med Hikaru No Go, samt
computer spil virkede meget fint.

Turneringen blev ikke overraskende vundet af Matthew Macfadyen foran Martin Li og med Jostein
Flood på tredje pladsen. Macfadyen gjorde endnu
engang rent bord og vandt alle sine partier, hvilket
han jo snart har gjort til en tradition når han deltager i
Göteborg Open. Han afslørede dog efter turneringen,
at det ikke havde været helt problemfrit at vinde alle
partier, idet han i et enkelt parti havde lavet en fejlberegning, der ville have haft alvorlige konsekvenser,
hvis modstanderen havde set det - det skete og ikke og
Macfadyen har stadigvæk kun tabt et enkelt parti i alle
de år han har spillet med i Göteborg Open. To andre
spillere havde også en fremragende turnering, det var

Per Strandhag 9k - Lasse Jakobsen 7k (foto:Lene)

Matthew Macfadyen (foro: Tomas Chr.)

Turneringskalender våren 2003
6/1
25-26/1
25-26/1
15-16/2
15-16/2
15-16/3
18-20/4
april?
24-25/5
maj
pingst?

6

Jusandan, trettondagsturnering, Stockholm, Sverige, 6 ronder MM
Ambassordors Cub i København
Kani 6, Finland
Västerås, Sverige, 5 ronder MM
Takapotku, Finland
Jaakko Munkki-turnering, Finland
Nordic Championship which is at 18.-20.4. in Turku
Oslo Open, Norge
Jyväskylä, Finland
afholdes DM - formodentligt i Odense
Svenska mästerskapen, Malmö
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Noen sluttspillsproblemer
Pål Sannes

Problem 1. Hvits siste trekk var den
merkede steinen. Hvordan bør sort svare?

Problem 2. Hvit har nettopp spilt den
merkede steinen. Hvordan skal sort
fortsette i dette området?

Problem 3. Dette er en fortsettelse av problem 2, hvor
hvit har svart på sorts første trekk med den merkede
steinen. Hvit burde imidlertid heller fulgt løsningsdiagram 2A. Hvordan skal sort straffe hvit?

Problem 4. Hva er sorts beste trekk her?

Problem 5. Sort i trekket.
Problem 6. Sort i trekket.

Løsningar på sluttspillsproblemer på sidan 38

NORDISK GOBLAD

NR 1 2003

r
a
n
n
a
r
g
s
s
e
r
P

I detta nummer bjuder vi på tre mycket olika pressbevakningar:
Henric har översatt en artikel från den italienska tidskriften
Easy To GO! om inget mindre än ett fornnordiskt vikingaspel!
Erik berättar om sina dechiffreringsäventyr med den holländska tidskriften Go, och erbjuder ett lysande exempel på såväl den egna översättningsbriljansen som en mycket intressant joseki-artikel.
Jag har hämtat inspiration från ett annat håll, och tror mig hittat en av
anledningarna till skillnaden i även mycket starka amatörers och riktiga
proffs uppskattning av gopositionerna: lär av filosofiprofessorn Sven Ove
Hansson om överspelets psykologi.

Niklas Möller

Hnefatafl i Easy To GO!
Henric Bergsåker
Vi har redan i tidigare nummer rapporterat om den
pigga italienska nättidskriften Easy To GO!
Nummer 8 av ETG i år pryds av en mycket
namnkunnig omslagsgosse som många säkert känner
igen. Bilden är tagen av Paolo Montrasio, Italiens
representant i årets amatör-VM. Takemiya håller ett
exemplar av ETG i handen och enligt Paolo sa han:
“jag önskar att vi hade såna här gotidskrifter i Japan!”.
För detta nummer av vår egen tidskrift har jag valt att
översätta en artikel av Paolo Montrasio från nummer
5 av ETG, som visserligen inte riktigt handlar om
go men som har lite nordisk anknytning, och Paolo
tycks ha funnit viss anknytning till go i alla fall. Jag
känner inte själv till Hnefatafl eller dess historia.
Danskar och norrmän betraktar ju sig själva som de
riktiga vikingarna och jag har ingen aning om ifall
Paolos betoning av det svenska i Hnefatafl är allmänt
accepterad eller inte. Tydligen kan man nu också spela
Hnefatafl online på http://www.expomedia.se/tablut/ .
För några år sedan råkade jag besöka Nationalmuseum i Köpenhamn, en till det yttre till synes anspråkslös institution som dock har imponerande samlingar
av guld och silver från bronsåldern och folkvandringstid, runstenar med mera. Jag råkade där också se en
samling svarta och vita stenar från bronsåldern som
skulle platsa utmärkt väl som gostenar, så vem vet,
kanske våra förfäder var mer globalt orienterade än vi
brukar föreställa oss!

8

NORDISK GOBLAD

NR 1 2003

Pressgrannar

9

Vikingar på gobrädet
Paolo Montrasio

Vikingarna reste kors och tvärs, men de nådde
aldrig fram till Kina eller Japan, varför de aldrig fick
möjlighet att vare sig plundra dessa länder eller lära
sig go. Under de sekler som följde på deras mest
anmärkningsvärda företag, när deras krigiska sinne
lugnat sig en smula, satte de sig till slut ner vid ett
bord och uppfann ett spel som är känt som hnefatafl,
eller under sitt mer uttalbara namn tablut. Det är
fråga om ett spel som har vissa likheter med schack
och vari svenskarna uppträder som belägrade av
soldater från Moskva, vid denna tid centrum för en
nyfödd och dynamisk rysk stat. Spelet spred sig i
hela Skandinavien, till och med till Island och till de
nordliga delarna av de brittiska öarna. Så småningom
förlorade dock tablut i popularitet och alla spår av
spelet tycks ha försvunnit på gränsen mellan sjuttonoch artonhundratalet. På nittonhundratalet lyckades
forskare rekonstruera reglerna utifrån gamla texter.
Det slumpar sig så att dimensionerna för tablutbräden
och gobräden är ganska lika varandra och spelet
fungerar på följande sätt:
1) Spelet spelas av två personer, vit och svart. Vit är
svenskarna och svart är moskoviterna. Vit har nio
pjäser (en kung och åtta soldater) och svart har 16.
2) Man spelar på ett 9x9 bräde. Kungen placeras på
den centrala skärningspunkten, omgiven av de åtta
soldaterna, som placeras parvis utåt i de fyra kardinalriktningarna. De 16 moskovitiska pjäserna placeras
ut i fyra T-formade grupper längs sidorna. För att
kunna särskilja kungen från de andra pjäserna är det
egentligen lämpligt att använda en särskilt markerad
spelpjäs som kung.

3) Den centrala formationen utgör borgen och de fyra
T-grupperna är basläger. Borg och basläger är speciella
områden för vilka speciella regler gäller.
4) Målet för svenskarna är att lyckas få kungen att
fly ut till brädets kant, med undantag för baslägren.
Moskoviterna vinner om de lyckas fånga kungen
innan han kan fly.
5) Svenskarna spelar först och spelet fortgår med
växelvisa drag. En pjäs kan röra sig valfri sträcka längs
de horisontella och vertikala linjerna, som ett torn i
schack. Det är inte tillåtet att passera eller stanna i ett
specialområde. Moskoviterna, som vid spelets början
befinner sig i baslägren kan röra sig från en skärningspunkt till den angränsande inom det basläger
de startar i, men när de lämnat baslägret får de inte
återvända dit. När kungen har lämnat borgen får
ingen pjäs gå in där eller passera borgen.
6) Alla pjäser utom kungen blir slagna om de hamnar
mellan två motståndarpjäser vertikalt eller horisontellt,
alltså med en fiende ovanför och en under, eller med
en till vänster och en till höger. En pjäs blir slagen
bara om den hamnar i denna situation genom ett
motståndardrag, den kan alltså själv flyttas in mellan
två motståndarpjäser utan att bli tagen. En slagen pjäs
avlägsnas från brädet och kommer inte i spel igen.
7) Kungen blir slagen om han omges av motståndarpjäser eller av motståndarpjäser och specialområden i
alla fyra riktningarna.
8) En svensk soldat som står vid sidan om kungen kan
bli slagen om båda pjäserna inringas på ett speciellt
sätt. Moskoviterna måste då omringa kungen från tre
håll (inklusive specialområden) och skärningspunkten
bredvid soldaten i motsatt riktning från kungen blockeras av en moskovit (men inte av ett specialområde i
detta fall!). Om så sker tas soldaten av brädet men inte
kungen.
9) När kungen har en fri flyktväg mot kanten måste
svensken säga “raicki”. När kungen har två fria flyktvägar till kanten och alltså har vunnit partiet säger
man istället “tuicku”, ekvivalent med schack matt.
10) Ett hot som leder till säker vinst får inte upprepas
fler än två gånger, varefter spelaren som gjort det
måste göra ett annat drag.
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Versionen för 9x9 spelades i själva verket i rutorna
och inte på skärningspunkterna, ett shogibräde skulle
alltså vara perfekt. Men genom en otrolig slump existerar också en version 19x19 av detta spel, som tycks
ha spelats på skärningspunkterna. I denna version är
försvararna svarta och gör första draget. Kungen måste
i detta fall fly till någon av de markerade zonerna i
hörnen, som man måste tänka sig som städer som
är allierade med kungen. Dessa zoner är fientliga till
belägrarna och kan alltså delta i att slå belägrarnas
pjäser.
Endast kungen kan träda in i dem. Startpositionen
i denna version är dock omtvistad. För att se de
andra möjligheterna och få veta mer om Tablut och
spel som utvecklats ur detta råder jag er att besöka
internetsidan http://user.tninet.se/~jgd996c/hnefatafl/hnefatafl.html Man kan också spela mot dator på
http://www.expomedia.se/tablut om än med regler
som skiljer sig något från dem som presenterats här.

Från Easy To GO! nr 5, 2001, översättning från
italienskan: Henric Bergsåker.

Tidskriften Go
Erik Ekholm
På uppdrag av Nordiskt goblad har jag läst igenom
det nederländska goförbundets tidskrift, som kort
och gott heter “go”. Målsättningen är att den ska
utkomma sex gånger per år. Till formatet är den lite
större än A5 och har typiskt 64 sidor, i svart-vitt med
god kvalitet i trycket och smakfull layout.
Nu är ju sällan holländska det första språk man lär
sig - och sättet det talas på kan verka avskräckande! så det är en berättigad fråga hur pass tillgängliga
sådana texter är för en nordisk läsare. Holländska visar
sig dock tursamt nog vara rätt närbesläktat med
(platt-)tyska, så om man som jag läst lite tyska i
skolan, så har man god hjälp med grammatiken och
ordförrådet av detta. De skandinaviska språken har
vidare en hel del gemensamma rötter med
plattyskan och från senmedeltid och framåt skedde
det en betydande inflyttning av holländare till oss,
vilket nog har satt sina språkliga spår.
Jag känner i alla fall igen överraskande många ord och
uttryck och med en stor portion tålamod och med
ett och annat kastat getöga i ett webblexikon, så går
det efter viss träning rätt bra att arbeta sig igenom de
texter som handlar om goteknik och därigenom har
rätt stor återanvändning av termer och fraser. En dryg

tredjedel av stoffet är av sådant slag och då spänner det
över hela fältet från nybörjarproblem och grundläggande spelteknik till rätt avancerade kommentarer på
partier mellan proffs eller starka danspelare.
Den större delen av materialet i en tidskrift av det här
slaget upptas emellertid föga förvånande av texter av
mer internt intresse för holländare eller andra nyfikna
på det nederländska golivet, såsom rapporter från
tävlingar och evenemang, och den större språkliga friheten i dessa artiklar gör dem mera svårforcerade (eller
är det bara jag som saknar moroten som närvaron av
brädutsnitt med intressanta ställningar utgör?).
Hur som helst, den som tar sig igenom guldkorn
som joseki-artikeln “Rimpels in een vijver” från
dubbelnumret 39:4/5 (oktober 2002), författad av
6d-spelaren Michiel Eijkhout, känner nog att det var
mödan värt. Materialet är specialskrivet för “go” men
presenteras nu översatt till svenska i go-bladet, som
exempel på det bästa det nederländska goförbundet
kan erbjuda. Den som alltså inte har fullt upp redan
med de böcker och annat studiematerial som finns på
engelska, kan överväga en prenumeration på denna
tidskrift som ju ändå utges av en av Europas större
go-nationer.

Pressgrannar
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Rimpels in een vijver
Michiel Eijkhout

Go är i ständig förändring, som vattenspegeln i en damm.
Proffsspelare söker ständigt efter förstärkningar eller drag
som är bättre lämpade för deras personliga spelstil. Vissa
mönster blir på modet en tid, för att sedan försvinna eller
revideras. I det följande ska jag med hjälp av ett enkelt
hörnmönster visa hur proffsen betraktar öppningen och
vad för slags experiment de kan företa sig.
Grundställningen ses i
diagram 1.
Svart har en sten på fyrfyrapunkten, som vit närmar
sig med 1. Svart svarar på 2,
varefter vit för att få en bas
för sin sten spelar 3. Tanken
med detta drag är att få en
säker grupp som inte lätt
går att angripa. Istället för
2 kan svart spela A men för
närvarande tycks 2 vara det
vanligaste svaret. För vits
taktik gör det lite skillnad.
Uppföljningen efter
diagram 1 fördelar sig på
två huvudvarianter, som
återges i diagram 2 och 3.
Att svart skulle besätta
tretrepunkten betraktades
till för en tjugo år sedan
som huvudvarianten. Vit
sträcker ut sig till 5 och är
tillfreds med sin solida
grupp. På sextio- och sjuttiotalet spelades denna
variant oräkneliga gånger.
Svart kan om han vill
i stället välja inflytande,
såsom i diagram 3. Vit
får hörnet medan svart
i gengäld blir stark på
utsidan.

Rimpels in een vivjer =
“Krusningar i en damm”

Diagram 1

Diagram 4
Ett exempel på den “klassiska” josekin kan ses i
diagram 4 (ovan), ett utdrag från ett parti i Meijin-titelmatchen 1970 mellan Rin Kaiho (svart)
och Sakata Eio.
Diagram 2

Diagram 3

Efter att josekin gjort många års trogen tjänst,
blev det populärt att inte svara på den vita
“glidningen”. Tanken är, att eftersom det vita
draget på andra raden är ganska lågt, fordras
inget svar. Svart spelar glatt någon annanstans
och finner sig i att vit senare med 1 i diagram 5
kan lägga beslag på hörnet. Att inte svara blev
snabbt ett favoritdrag
för Takemiya Masaki,
med sin omtalade
förkärlek för centrum
områden.

Diagram 5

11
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Diagram 6 visar ett exempel på Takemiyas typiska stil.
Det är det sjunde partiet om Honinbo-titeln 1988
mellan Takemiya (svart) och Otake Hideo.
Istället för att försvara hörnet, spelade Takemiya
med svart 29 och så vidare på att få en stor moyo
(potentiellt område) i mitten. Följden är att vit inte
hinner lägga beslag på hörnet, utan det blir större att
reducera med 36.
Det går även att rättfärdiga
teoretiskt, att det inte är
någon nackdel att ge upp
hörnet. Tag diagram 7!
I denna normala
ställning har utväxlingen
1 mot 2 gjorts. Hur ska
det bedömas? Svart 1 är
inget bra drag, lokalt är
A ett bättre drag. Men
vit 2 är ett svagsint svar;
varje gospelare som är vid
sina sinnens fulla bruk
skulle besvara 1 med B.
En spelare som Takemiya
skulle tveklöst betrakta
utväxlingen av 1 mot 2
som gynnsam för svart.

Diagram 6

Diagram 7

Det finns fler skäl att spela
något annat, se diagram 8.
Svart närmar sig ett annat
hörn med 1 och hoppas
uppnå fördel genom att hålla
sina möjligheter öppna.
Avhängigt av hur vit besvarar
1, kan han ändra sin strategi
och spela A eller B. Professionellt go är fullt med sådana
raffinerade manipulationer.
Nåväl, stiltjen i go-dammen
bröts när koreanskt go trädde
in på scenen i samband med
de första internationella
turneringarna för en femton
år sedan. Koreanerna införde
ett nytt drag i den insomnade
josekin.

Diagram 9

Svart 1 i diagram 9 är ett ganska gement drag,
ungefär som att köra in armbågen i veka livet på en
intet ont anande förbipasserande. Ett irriterande
drag som man inte bara kan strunta i.
Det är inte underligt, att japanerna med sin
harmonisträvan inte kunde hitta på något sådant. [I
”Get Strong at Joseki 3” hävdas dock att Fujisawa
Shuko uppfann detta drag 1987. /övers. anm.]
Detta kontaktdrag är kännetecknande för den
kamplust som koreanerna utstrålar.
Vad vit inte bör göra,
är att svara med det
“logiska” 2 i diagram 10
för efter svart hane och
bindning besätter den
markerade stenen precis
den vitala punkten i vits
ställning.

Diagram 8

Hur vit istället ska spela
visas i diagram 11 och
12. Det vanligaste
är hane med vit 2.
Så följer diagram
11. Vit får hörnet
och en stabil grupp,
medan svart uppnår
sitt mål, nämligen
att få spela på såväl
överkanten som högersidan.

Diagram 10

Diagram 11
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Som alternativ kan vit
spela hane mot kanten
som i diagram 12, förutsatt att han kan fånga två
stenar i en stege.
Diagram 12
Den som är intresserad av alla upptänkliga varianter
av detta drag kan lämpligen rådfråga artiklarna om
“The Korean style” i Go World nummer 87 och 88.
Ett exempel på den koreanska stilen ges i diagram 13,
finalen i Fujitsu Cup 1993 mellan Yoo Changhyuk
(svart) och Cho Hunhuyn. Efter att spelarna ignorerat varandras gliddrag, inleds den koreanska varianten
med svart 15. Emedan han har en sten på 9, bygger
svart villigt upp en ställning utmed nederkanten.
Vit 24 inleder en svår strid, men draget blev efteråt
kritiserat för att vara alltför aggressivt.

Diagram 13

Det koreanska kontaktdraget hindrar vits målsättning
att bygga en säker grupp. Men inte långt senare kom
en japansk motaktion av Kobayashi Koichi: inte först
glida in i hörnet, utan genast en utsträckning som i
diagram 14. Vit förekommer därmed att svart ställer
honom inför obehagliga överraskningar. Utsträckningen i diagram 15 är gammal skåpmat, men den
lämnar A och B för svart att sikta på, så vit får inte
den säkra grupp han eftersträvade.

Diagram 14

Diagram 15

Det finns ett gott skäl till att vit i den ursprungliga
josekin glider in i hörnet. Det är det svarta draget 1 i
diagram 16. Med detta drag blir vit något överkoncentrerad (då den bästa utsträckningen från två stenar är
tre ifrån). Men även detta har sina nyanser. I diagram
16 är resultatet inte bra för vit, när svart med 3 får
ett angreppsdrag som samverkar idealiskt med hans
hörnsten nere till höger. Om stenen däremot vore vit,
såsom i diagram 17, är det spelbart för vit, eftersom
utväxlingen av svart 1 mot vit 2 förstärker honom
på högerkanten där svart inte har någon lika bra
uppföljning.

Diagram 16

Diagram 17
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Diagram 18 ger ett exempel på en tvåpunktsutsträckning utan föregående inglidning i hörnet. Partiet är
hämtat från Kisei-matchen 1988 mellan Kobayashi
(svart) och Kato Masao.
Svart söker med 17 den stabilaste möjliga utsträckningen. Vit har nu föga anledning att byta A mot
B. Svart har en sten i övre högra hörnet, så vit kan
knappast angripa denna grupp.
Med denna utväxling avklarad, gäller det härnäst
vits inflytelsesfär nedtill. Därför sträcker vit genast ut
till 18.

Diagram 19

Kobayashis förnyelsedrift
stannar inte med detta.
Han spelar utsträckningen
även när svart har en sten i
det intilliggande hörnet.
Han svarar bara inte på
det svarta diagonaldraget
genom att förlänga
(ett drag som starkare
amatörer spelar automatiskt) utan spelar här
som i diagram 19: först
ett sente-drag och sedan
ännu en utsträckning.
Svart kan nu ta ett stort
hörn med A, men det är
gote. Diagrammet vittnar
om att möjligheterna
ingalunda är uttömda.

Diagram 18

Är du kvar, bästa läsare? Frågar du dig vad slutsatsen
egentligen är? Ingen, naturligtvis. Allt är möjligt och
någon visshet finns inte.
Slutligen som avrundning, ett färskt exempel från ett
parti ur LG Cup 2002 mellan koreanen Won (svart)
och Kobayashi. Vad ser vi: det klassiska mönstret
består än!

(Översatt från holländska av Erik Ekholm.)

Diagram 20

Rättelse
Henric Bergsåker
I artikeln om EGF:s årsmöte nr 2002-3 skrev jag:
”Det är tydligt att Soletti hade lyckats övertala
majoriteten i styrelsen, dvs Matti, Zoran och
Gavrilov att göra detta underliga försök att få
bort motionen innan mötet ens öppnats”.

Matti har förklarat för mig att han inte tycker
den beskrivningen är riktig. Jag vill därför säga att
den tolkningen var en spekulation från min sida, jag
var förstås inte med under styrelsens överläggningar
före mötet och vad de inblandade sagt till mig ger
ingen entydig bild av hur just detta gick till.

14
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Självsäkerhetseffekten och
överspelens psykologi
Niklas Möller

Jag läste helt nyligen en artikel av filosofiprofessorn Sven Ove
Hansson som handlade om hur vi fattar beslut när risk är involverad: ”Riskanalysens problem”, ur antologin Valets vedermödor (Stockholm: Thales, 1991). Ett av avsnitten handlade
om rimliga uppskattningar av sannolikheter, och jag kunde
inte låta bli att associera i riktning mot gospelet.
En uppfattning om sannolikheten för olika utfall är
ofta en viktig del i att fatta beslut: huruvida det är
sannolikt att snön utanför min dörr är radioaktiv idag
eller inte är en väsentlig del i mitt beslut om jag ska gå
utanför dörren den närmaste tiden. Jag tror mig veta
att sannolikheten för just radioaktiv snö denna vackra
vinterdag är tämligen liten. Men hur säker är jag på
den sannolikheten egentligen?
Ett stort kunskapsteoretiskt problem är hur vi får
dessa uppfattningar om sannolikheter, påpekar Hansson. För att vi ska vilja lita på exempelvis flygtrafiksexperters utlåtanden så vill vi att deras uppfattning om
sannolikheten för en flygolycka överensstämmer med
den objektiva flygolycksfrekvensen. Undersökningar
har visat att människor i allmänhet (för en viss typ av
kunskapsfrågor) tenderar att överskatta sannolikheten
för att de har kunskap om något, särskilt om de
känner sig relativt säkra. Denna självsäkerhetseffekt är
tydligare ju säkrare vi känner oss: en studie har visat
att försökspersoner svarade rätt på endast mellan 9096 % av de frågor som de själva bedömde att de hade
oddsen 1 miljon mot 1 att klara av.
Även vad gäller förutsägelser har en liknande
självsäkerhetseffekt kunnat visas. Men, och här
kommer det intressanta för oss gospelare, det har
visat sig att experter inom vissa områden har visat sig
kunna uttala förutsägelser som varit fria från denna
självsäkerhetseffekt. Professionella meteorologer och
erfarna häst-bookmakers har visats sig vara mycket
skickliga neutrala förutsägare. Däremot har självsäkerhetseffekten påvisats hos andra expertgrupper som
läkare bedömningar av de egna diagnoserna och
geoteknikers bedömning av styrkan hos lerbankar.
Sven Ove Hansson hänvisar tyvärr inte till några
studier av gospelare, men väl en annan spelgrupp:
bridgespelare. En studie har gjorts av bridgespelares
förmåga att uppskatta huruvida det kontrakt som
framkommit ur budgivningen skulle klaras hem.

Professionella bridgespelares förutsägelser jämfördes
med goda amatörers, och det visade sig att proffsens
förutsägelser var nästan perfekt kalibrerade, medan en
klar självsäkerhetseffekt kunde påvisas hos amatörerna!
Go är ett betydligt mindre deterministiskt spel är
bridge, och naturligtvis är det rena spekulationen
från min sida, men min erfarenhet från govärlden är
att en liknande relation mellan goda amatörer och
proffs nog skulle kunna påvisas. Hur ofta ser vi inte i
proffsens analyser av även högdanamatörers partier
uppgivna huvudskakningar åt vansinniga överspel, där
proffset själv visar något stiligt hontedrag som tillåter
en rimligare attack senare. Kageyamas Lessons in the
fundamentals of Go är en bok som tycks handla om
precis just denna självsäkerhetseffekt, som får en genast man blivit lite bättre försöka göra lite för mycket
med varje sten.
Men det är ändå en öppen fråga om vi amatörgospelare i allmänhet lider av en självsäkerhetseffekt,
eller om det mera är en osäkerhetseffekt som går i
båda riktningarna. Och ytterligare en fråga är om
goproffsen är lika ”välkalibrerade” som bridgeproffsen, eller om de är mer som läkarna och geologerna.
Många menar ju att go har en mer ”konstnärlig” sida
än exempelvis bridge eller schack, som inte låter sig
innefattas i den rena kalkylens område. Men de tre
kriterierna som forskare menar måste vara uppfyllda
för välkalibrerade förutsägelser talar nog för att vi ska
lita till goproffsen:
”1. Föremålen för deras förutsägelser måste vara tydligt relaterade i den bemärkelsen att kräver likartade
kognitiva processer.
2. Återkoppling måste finnas.
3. Tillräckliga tillfällen till övning måste finnas.”
Så, om ni inte visste det redan: öva!
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Reportage

Bidraget i detta nummer består av en reseberättelse.
Förra sommaren reste Dagens Nyheters Namn & Nytt-krönikör Eva Erman
runt i Kina. Hon hade ett särskilt uppdrag, och det var att köpa extra fina
gostenar till mig. Hon misslyckades med detta, men som ett försök till bot
och bättring berättar hon nu om sina goäventyr i det stora landet i öster.
Niklas Möller

Go China
Eva Erman

Tänk vad mycket ett land kan förändras på ett decennium. Och vad lite.
När jag reste till Kina för tio år sen kom jag efter en lång och mystisk
resa med transmongoliska järnvägen till ett Peking som var stort men
ändå på något sätt agrart. Visserligen femfiliga vägar och trafikkorsningar som spindelnät men bara en bil här och där, inträngda av tusen och
åter tusen cyklar och vita munskydd. Vid min återkomst har mycket
förändrats. Nere vid huvudgatan, Jianguomenwai Dajie, syns nyvakna
skyskrapor som glittrar av stolthet och blickar ut över resten av Peking.
Men mycket är också sig likt. Bakom de nya urbana
byggnaderna finns fortfarande alla dessa hútòngs,
sidogator och små gränder som är stadens ursprung,
dit jag brukar ta med mig min lilla kompass för att
inte helt tappa bort mig i myllret. Mer än förra gången
kämpar solen i ojämn kamp mot stadens eviga dis,
som jag vill ska bero på en österlandets sagostämning
men som alla vet beror på miljöförstöring. Ett par
dagar om året försvinner diset och solen vinner, det
är vid firandet av Mao då alla fabriker vördnadsfullt
slutar arbeta under en vecka.
Ibland är det svårt att veta vad som hänt med ett land
under tio år när man själv blivit tio år äldre. Den här
gången ser jag inte bara en och annan brädspelare på
gatorna lite här och var, de är överallt. Och det är inte
något brädspel vilket som helst, utan Go. Men det
beror nog mer på mig än på Kina. Att ha en gospelande pojkvän gör att man vare sig man vill det eller
inte ser svarta och vita prickar överallt. Nej, förlåt, jag
menar stenar.
Jag försöker nonchalera dem till en början, lite småsur
över att det som först verkade som en rolig sysselsättning, efter bara ett par månader gjort att Niklas
slutat med nästan allting annat. Det jag saknar mest är

alla våra gemensamma besök i skönlitteraturens värld
som nu ersatts med Goböcker, Gotidningar, Gostenar,
Gobräden, Goblock, ja, Goallt. Både avundsjuk och
lite missunnsam: det finns inget härligare än att dyka
ner i något så mycket att omvärlden glöms bort. Även
om omvärlden ibland är just jag.
För varje tågstation jag kommer till, längre och längre
inåt landet via provinserna Hebei och Inre Mongoliet
till Gansu, det Kina som är min fantasis, desto mer
låter jag mig charmas av gospelet. Det dröjer inte
länge innan alla spända blickar mot brädet övertalar
mig att närma mig det - kanske inte som spel, men
som kulturellt fenomen. Väl i staden Lanzhou ger jag
efter helt. I en liten park sitter en hel drös kineser i
små klungor på huk - så där som skulle få mig att få
kramp efter ett par minuter - eller på små plastpallar
snodda från ett dockhem, och varje bräde bjuder
på ett vackert mönster av trädskuggor mot rutad
bakgrund.
Jag inser snart att varje klunga bara består av två
spelare och resten nudelsörplande publik. De äldre
spelarna har den klassiska blå maomössan och överrocken på sig medan de yngre ofta har någon skjorta
med värmande pullover. Jag är så pass långt västerut
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att kläderna börjar påminna om tibetansk färggladhet och så pass högt upp i bergen att kylan gör sig
påmind. Gemensamt för alla spelarna är nog ändå
deras ojämna och ibland obefintliga tandrader. Dessa
hindrar dem dock inte från att gapa stort när jag sätter
mig bredvid dem på halvhuk och stirrar. De verkar
vara helt obekanta med vad saker som generad och
obekväm betyder och tittar mest på mig med en
blandning av skepsis och nyfikenhet. Det är då jag gör
mitt planerade komma-in-i-gänget-drag, i mina ögon
bättre än den renaste ponnukin.
Jag gräver i fickan efter min lilla lapp som Niklas
skrivit inför resan, knögglig efter den senaste bussresan
i bergen, och säger med så stor inlevelse som möjligt:
”Wei Chi”. Ingen av gospelarna rör en min. Inget
igenkännande eller uppskattande nickande. Precis som
alltid i Kina, på marknaden eller var du vill, står man
där helt utelämnad med sitt otillräckliga språkförsök
i munnen och känner sig som ett ufo. Men vanan
trogen försöker jag igen, fast den här gången vänder
jag på det hela och pekar övertydligt på brädet: ”Chi
Wei”. Inte något ointresse men fortfarande ingen reaktion. Och sen ger man sig ut i den vanliga språklabyrinten med olika betoningar: ”Weeeeeei Cschiiii,
Waaaaai Chhhhhi, Chiiiiiii Weia”. Efter ett tag nickar
en äldre man minimalt för att vara snäll. Jag sätter mig
ner på en gul pall, vars ena ben ersatts med träprotes.

Bräden kommer i alla färger. Detta fastpikat
mot blåsiga dagar och dåliga förlorare
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Och där sitter jag och småsnackar med fingrar och
miner och blir mer och mer försjunken i deras spel.
Resten av den kvällen känner jag mig upprymd över
mitt inträde i govärlden, om än som asylsökande
snarare än som medborgare. Från och med nu blir
varje by och stad lite av ett goäventyr. Jag beger mig
söder ut till storstaden Chengdu i provinsen Sichuan,
där jag har i uppdrag att försöka skaffa mig ett visum
till Tibet utan att vara med i någon turistgrupp. Den
kinesiska regeringen har bara några månader tidigare
bestämd att individuella turister inte får åka in i
Tibet. Jag får tips om att en man på ett större hotell
har lite kontakter vad gäller ”visum” och sätter mig i
lobbyn. Den liknar inte på något vis de små sjaskiga
ställen jag bott på de senaste månaderna så jag passar
på att sjunka ner i skinnsoffan och titta på teven snett
ovanför.
Det är ett program om Go. Tre kostymklädda män
sitter i varsin fåtölj och en står upp framför ett gobräde på väggen, som en lärare vid svarta tavlan. Det
diskuteras både josekis och tesujis och det är allvar.
Som när man tittar på italiensk teve och Rai Unos fotbollsprogram. Då är det bara på ett plan som fotboll
är en lek. På alla andra är det mest allvarliga livet kan
erbjuda. I alla fall just då, i stunden. Fotbollsgalning som jag är förstår jag i det ögonblicket för första
gången Niklas besatthet av Go.
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Copenhagen Open 2002.
Henric Bergsåker

Köpenhamn Open spelades i Köpenhamns Goklubbs lokaler
12-13 oktober och var detta år med i Toyota-Pandanet European Go Tour. Turneringen har varit med sedan 1985, då
första upplagan gick. Denna gång samlade tävlingen 40 deltagare, vilket är det högsta antalet sedan 1993.
Glädjande är också att det var hela 8 damer med
(tidigare rekord 2), samt att detta år även åtskilliga spelare från övriga Norden (12 svenskar och 2
norrmän) var med. Vann gjorde Radek Nechanicky
6d från Tjeckien, före Ulrik Bro-Jörgensen 3d från
Danmark och Farid Ben Malek 6d från Frankrike.
Ulrik spelade tydligen mycket starkt och lyckades
bland annat slå Farid Ben Malek i sista ronden. Ingen
av de danska 5d-spelarna deltog. Vad gäller resultaten
i övrigt kan man väl säga att förutom Ulrik också
danskarna Tobias Christiani och Brian Poulsen gjorde
fina resultat. Svenskarna och norrmännen utmärkte
sig inte med några lysande prestationer denna gång,
bortsett från Carl Johan Ragnarsson som tog fyra
poäng och därmed kvalificerade sig för upprankning
till 1k.
Jag själv och min dotter Claudia tog tåget ner på
fredagskvällen. Vi hade blivit inbjudna att övernatta
hos Mogens, Lene och Lasse Jakobsen i Birkerød en
bit norr om centrala Köpenhamn. En spännande
följetong under resan var att jag hade trott att det
skulle gå att växla pengar i Malmö eller ta ut danska
kronor på danska sidan, eller möjligen betala biljetter
med medhavt kort, men så lätt var det inte, utan vi
tvingades planka på ett par tågsträckor. Det gick bra
och vi blev väl mottagna hos Jakobsens, där vi också
fick nöjet att se EDO goklubb, med lokaler i källarplanet i familjens villa: ett rum fullt utrustat med

6-8 gobräden, golitteratur, kinesiska govideofilmer
och japanska dekorationer på väggarna. Som Lene
berättade i nr 2002-3 av Nordisk Goblad samlar
EDO goklubb i synnerhet ungdomar i Birkerød med
omnejd till spel regelbundet.
Turneringen spelades alltså i Köpenhamnsklubbens
ordinarie spellokal, där också NM 2001 spelades.
Lokalen är lätt att nå, alldeles invid lokaltågstationen
i Valby, den är trivsam och ändamålsenlig, i gatuplanet med stora fönster mot en lugn gata. Det enda
problemet var att tävlingsledningen blev tvungen att
begränsa deltagarantalet för att det inte skulle bli för
trångt. Alla arrangemang fungerade utmärkt (Tack
vare Torbens tillmötesgående kunde jag t.o.m. betala
anmälningsavgiften i min svenska skvalpvaluta, men
rekommenderar svenska deltagare i nästa danska turnering att växla pengar i tid. ). Stämningen var avslappnad och sympatisk och ronderna startade i hyfsad tid.
Ett särskilt hedersomnämnande förtjänar Pia Nielsens
smörgåsar av sandvikartyp som serverades, liksom
de trevliga flaskorna från Carlsberg och Tuborg. Vid
sidan om huvudturneringen ordnades bl.a. en löpande
9x9-turnering med handikapp, som vanns av Claudia
Bergsåker. Tyvärr måste jag och Claudia lämna
turneringen före sista ronden för att inte riskera att
missa tåget till Stockholm, så vi missade upplösningen
och prisutdelningen, men var ändå mycket nöjda med
denna weekend i Köpenhamn.
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Copenhagen Open 2002 Results
Toyota Pandanet European Go Tour
October 12.-13. in Valby, Copenhagen
Time allowance: 75 min.
Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Name
Nechanicky, Radek
Bro-Jørgensen, Ulrik
Ben Malek, Farid
Firnhaber, Marco
Liebold, Carsten
Hansen, Frank
Kuzela, Martin
Olsson, Ulf
Sannes, Pål
Nohr, Thomas
Giardino, Raffaella
Christiani, Tobias
Abrahamsson, Jörgen
Bergsåker, Henric
Ragnarsson, Carl Johan
Kinne, Peter
Wendsjö, Björn
Smidt, Peter
Petersen, Kjeld
Poulsen, Brian
Christiansson, Tomas
Abrahamsson, Roger
Schmit, Paul
Novak, Petr
Mann, Rainer
Jourdan, Marc
Hagen, Lisbeth
Pedersen, Jakob F.
Jakobsen, Mogens
Pedersen, Stina
Rohde, Evelyn
Enqvist, Gabriel
Sos, Miroslav
Cernota, Thomas
Jakobsen, Lasse
Nielsen, Pia K.
Jakobsen, Lene
Benzian-Olsson, Sebast.
Bergsaker, Claudia
Benzian-Olsson, Natash.

Updated 2002-10-24 by

Str
6d
3d
6d
5d
5d
4d
4d
4d
4d
3d
1d
1k
2d
1d
2k
1d
2k
2k
3k
4k
3k
2k
3k
6k
5k
7k
7k
6k
7k
7k
7k
10k
10k
13k
7k
21k
19k
22k
22k
26k

Co.
Cz
Dk
Fr
De
De
Dk
Cz
Se
No
De
It
Dk
Se
Se
Se
De
Se
Se
Dk
Dk
Se
Se
No
Cz
Dk
Fr
Dk
Dk
Dk
Dk
De
Se
Cz
Cz
Dk
Dk
Dk
Se
Se
Se

Torben Pedersen

MMS
16
16
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
10
10
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
1
0

1
2+
14+
38+
10+
9+
57614+
18+
16+
1122+
1319+
12172523+
152128+
20+
30+
29+
24272635+
3332+
40+
3138+
39+
363734-

2
5+
8+
7+
9+
113+
32411+
1014612+
18+
1716+
1525+
23+
22+
212031+
1927+
2633+
35+
34+
2437+
28302939+
3240+
3638-

3
6+
5+
10+
7+
21413+
14+
317+
21+
8916+
15112322+
24+
121918+
202625+
32+
3031+
28+
292735+
36+
333438+
3740+
39-

4
39+
1+
6+
7+
4510+
2813+
15+
1117+
1219+
1426+
1621+
2023+
2225+
241830+
2928+
2733+
36+
3135+
343240+
39+
3837-

5
4+
3+
2111+
8+
13+
610+
9516+
7-17+
121521+
23+
22+
18201927+
30+
29+
2431+
26252834+
38+
32-40+
-33-36-

Pt

4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
3
4
1
2
4
1
2
2
3
4
2
1
1
4
2
4
3
2
3
2
2
3
3
3
0
3
3
2
1
0

SOS
77
75
74
75
73
70
72
71
70
72
62
54
67
60
53
57
58
49
45
41
50
49
48
34
40
34
31
29
27
30
28
21
21
16
23
12
8
12
8
13
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Linköpings öppna mästerskap 2002
Erik Ekholm

Den 28-29 september bjöd Linköpings
goklubb för andra gången samma år
in till turnering. Denna gång var det
inte SM utan den årsvissa Linköping
Open, som liksom de senaste åren går i
villaförorten Linghem, belägen ett litet
stycke utanför staden på den östgötska
slätten.
Lokalen, Åkerbogården, är både luftig och rymlig,
och tur var väl det, för intresset för tävlingen denna
gång var mycket stort. Deltagarlistan upptog 47 namn
vilket satte nytt svenskt rekord. (När detta läses vet
vi att rekordet blev kortlivat, ty denna siffra bättrades
på ännu mer vid göteborgstävlingen i november.
Förhoppningsvis kan dock årets linköpingsmästerPl Name
Str Cl MM
1 Li, Martin
5d Bor 35
Sannes, Pål
4d Osl 35
3 Olsson, Ulf
4d Göt 34
4 Fahl, Gustav
2d Sto 34
5 Ekholm, Erik
3d Sto 34
6 Willför, Lars
2d Lin 34
7 Bäcklund, Staffan
2d Sto 33
8 Gyulai, Niklas
1k Lin 33
9 Bergsåker, Henric
1d Sto 33
10 Ouchterlony, Erik
1d Lin 32
11 Andersson, Mikael
1d Upp 32
Martin, Per-Erik
1k Upp 32
13 Boman, Tomas
1d Lin 32
14 Thulin, Mikael
1d Upp 32
15 Lindgren, Kristian
1d Göt 31
16 Pettersson, Leif
1k Väs 31
17 Strand, Krister
1k Väs 31
18 Möller, Niklas
2k Sto 31
19 Olsson, Göran
3k Lin 30
20 Smidt, Peter
2k Göt 30
21 Christiansson, Tomas 3k Mal 30
22 Abrahamsson, Roger
2k Mal 29
23 Chang, Eddie
4k Sto 29
24 Call, Mikael
5k Lin 29
25 Nordenstam, Jan-Olof 2k Sto 28
26 Alfredson, Mattias
5k Lin 28
27 Zoltán, Péter
4k Göt 28
28 Svanström, Mattias
6k Lin 28
29 Holmgren, Terje
7k Lin 27
30 Babos, Alexandru
5k Nor 26
31 Nygren, Mats
7k Upp 26

skap ses som inledningen på en lång epok med ökat
intresse för gotävlingar i vårt land.)Efter överläggning
som utmynnade i en omröstning, beslöts att lägga
MM-ribban på 2 dan och tävlingen kunde, något
försenad, inledas. Fem förtätade ronder följde, endast
avbrutna av intag av vietnamesisk mat och en natts
sömn. När röken hade skingrats, stod Martin Li och
Pål Sannes som delade segrare med fyra vinster var.
Ulf Olsson tog tredjeplatsen på SOS före Gustav Fahl
som på fjärde plats tog en, som det skulle visa sig,
mycket viktig VM-poäng - välförtjänt med tanke på
vinsten över Martin i första ronden. Hemmaspelarna
Niklas Gyulai, Mikael Call, Mattias Svanström och
Terje Holmgren tog fyra pinnar var, i likhet med
gästerna Mats Hjalmarsson, Oskar Lindgren och
Johan Lindgren.
1

415+
5+
1+
37+
69+
811+
1017+
1413+
225+
1220+
22+
18231921+
30+
1627+
2633+
32+
2434+

2
16+
4+
6+
210+
314+
11+
15+
5813+
127911817+
20+
192425+
26+
21+
22232827+
30+
2935+

3

6+
3+
212+
7+
1514+
109+
18+
416+
822+
1319+
111725+
27+
152423+
2028+
212633+
3130+

4

2+
18+
54+
13+
10+
312+
715+
96-1118+
20+
1624+
1725+
2322+
192129+
33+
31+
263428-

5

3+
5+
17+
211+
410+
17+
8616+
15+
-1312919+
1823+
22+
212026+
282431+
25+
34+
33+
27-

Pt
4
4
3
3
3
3
2
4
3
2
2
3
2
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
4
0
3
2
4
4
1
3

SOS
168
168
171
169
168
166
166
163
159
165
161
161
160
158
161
158
156
154
150
149
143
148
146
143
148
141
137
135
130
132
131
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Hjalmarsson, Mats
Rosengren, Stefan
Haecker, Achim
Sigvald, Joakim
Sang, Liya
Li, Dan
Strandhag, Per
Lindgren, Oskar
Lundgren, Kaj
Nilsson, Christian
Zygmundt, Peter
Lindgren, Johan
Li, Sten
Flystam, Peter
Benzian-Olsson, Seba
Bergsåker, Claudia

8k
6k
6k
9k
9k
10k
9k
15k
12k
16k
18k
20k
20k
18k
25k
22k

Sto
Sto
Sto
Lin
Bor
Bor
Lid
Göt
Lin
Lin
Sto
Göt
Bor
Lin
Göt
Sto

21

26
29- 37+ 34+ 36+
25
28- 34+ 29- 2725
31- 33- 32- 30+
24
36+ 31- 38+ 37+
23
35- 38+ 39+ 3222
38+ 32- 40+ 3522
37- 36- 35- 3922
40+ 41+ 36- 38+
211⁄2 39- 44+ 37- -19
42+ 39- 43- 46+
19
41- 43+ 45+ 4419
45+ 42- 41+ 47+
18
47+ 40- free 42+
18
43- 46- 42- free
16 free 45+ 47+ 4115
44- free 46- 43-

35+
302932403941+
37+
36+
3846+
44+
4347+
4245-

4
1
1
3
2
2
1
4
2
2
3
4
3
2
3
1

121
134
130
119
1151⁄2
1151⁄2
110
1071⁄2
104
98
90
89
911⁄2
86
86
85

Note: Handicap up to 13 kyu was used for players below that level.

Bakom kulisserna
Personerna bakom Nordisk GoBlad
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Redaktörer:
Björn Wendsjö bjorn@wend.cc (sammanställning)
Pål Sannes p.sannes@dnmi.no
Matti Siivola Matti.Siivola@Helsinki.FI
Go-problem/go-artiklar:
Pål Sannes p.sannes@dnmi.no
Internationella händelser & proffscenen:
Gustav Fahl gufah@wmdata.com
Tävlingsberättelser, tävlingsresultat och kalendarium:
Erik Ekholm erik.ekholm@telia.com
Pål ansvarar för de norska tävlingsberättelserna/referaten.
Förbund/klubbinformation/klubbinformation:
Henric Bergsåker henricb@telia.com
Kinesiska go-scenen:
Martin Li martin.li@banverket.se
Go-historia, go-historier och krönika:
Ulf Olsson. ulf@distinct.se
Reportage:
Niklas Möller niklas.moller@infra.kth.se
Dator/Internet-go: (uppbackad av Linköpingskamrater)
Erik Ouchterlony erouc@mai.liu.se
Partikommentarer: “vakant”
Pressgrannar: Niklas Möller, Henric och Erik
Juniorsektionen:
Mogens Jacobsen mogens@jakobsen.dyndns.dk
Övriga skribenter i detta nummer:
Krister Strand, Kjeld Pedersen. Dominique
Fournier,Torbjörn Carlsson, Sten Li och Eva Erman

(Bilder: Dominique Fournier)
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Norgesmesterskapet 2002
Oslo 19-20 oktober
Pål Sannes
Også i Norge følger vi opp den positive trenden med økende deltakerantall
i skandinaviske turneringer. 20 deltakere i et nasjonalt mesterskap høres
kanskje ikke så imponerende ut, men for Norge er det faktisk ny rekord!
Den gamle bestenoteringen var 18 deltakere i 1997, og det var det året vi
hadde storinnrykk (6 spillere) fra Sverige.
I tillegg hadde vi faktisk flere forfall blant spillere som vi hadde forventet
skulle stille opp. Med kun fire dan-spillere på plass betød dette at alle topplasseringene i praksis ble avgjort allerede første dag, idet vi i år ikke turde
følge opp de siste års praksis med å benytte forgaver i partier utenom innad
i toppgruppen når spillere i ulike McMahon-grupper møttes. Til det var det
for mange av kyu-spillerne vi var usikre på den egentlige spillestyrken til.
Vi var også på forhånd blitt enige om å se bort fra SOS ved den endelige
rangeringen av dan-spillerne på resultatlisten, men den regelen fikk ingen
anvendelse. Lin ble Norgesmester ved å vinne alle sine partier. Den som var
nærmest til å slå ham var Morten; det partiet ble først avgjort (med 1 1/2
poeng) sent i sluttspillet.
Siden NM også gjelder som uttak til VM for amatører, og siden alle de 3
første spillerne på resultatlisten har vært med der i løpet av de siste 4 årene,
blir det Morten som representerer Norge i VM 2003.
Pl. Name
1 Xia Jie Lin
2 Flood, Jostein
3 Sannes, Pål
4 Ofstad, Morten
5 Zhang Hai Wei
6 Malinowski, Aleksand
7 Seehusen, Fredrik
8 Røe, Per
9 Vestgården, Øystein
10 Thorstensen, Trond
11 Nilsen Haga, Erik
12 Sandmark, Tore
13 Nilsen Haga, Sverre
14 Hystad, Jan
15 Aardal Hanssen, Andr
16 Langøien, Bernt Andr
17 Byrkjeflot Anonsen,
18 Barra, Mathias
19 Nilsen Haga, Sjur
20 Skretting, Torgeir

Str
5d
5d
4d
3d
1k
1k
2k
2k
1k
3k
6k
6k
8k
12k
12k
14k
14k
14k
25k
25k

Cl.
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Tro
Tve
Osl
Osl
Osl
Osl
Osl
Hol
Osl

MMS
32
31
30
29
27
26
26
25
25
24
22
201⁄2
19
16
16
13
13
13
3
2

1
4+
3+
217+
9+
510+
6813+
-1115+
1418+
19+
1617--

2
2+
14+
36+
510+
9+
8712+
111413+
1615+
1817+
20+
19-

3
3+
4+
128+
76+
511+
12+
91016+
17+
19+
1314-15--

4
5
5+
6+
7+
5+
8+
9+
9+
8+
1210+
12- 11+
34436- 13+
14+
713- 14+
12+ 1011- 1217+ 18+
19- 1715- 16+
-1516+ free
---

Pt
5
4
3
2
3
2
3
2
1
2
3
1
2
3
3
2
2
1
3
0

SOS
143
144
142
143
140
134
130
135
132
1161⁄2
1061⁄2
100
951⁄2
901⁄2
67
73
70
64
19
3

Merknad: Sjur Nilsen Haga spilte med 9 steiner forgave mot 15,16 og 17.
Alle andre partier ble spilt uten forgave.

NR 1 2003

NORDISK GOBLAD

23

NetNyt 8
Kjeld Petersen

Hej alle læsere af Nordisk Go Blad. Jeg har tidligere
skrevet artikler til det danske Go blad ”Go Nyt”, og
jeg tænkte at jeg ville starte mine artikler her i det
Nordiske Go Blad, med at give en kort gennemgang af
mine tidligere artikler. Hvis der så er nogen der gerne
vil læse hele artiklen, kan de maile til mig og så sætter
jeg hele artiklen ind i det næste blad.
Mail til: ulla_kjeld@mail1.stofanet.dk
NetNyt 1
Min første artikel i NetNyt 1 var om ”De 10 gyldne
regler” der blev skrevet i Tang Dynastiet for 1300 år
siden.
På hjemmesiden finder du en engelsk oversættelse af
de oprindelige 10 gyldne regler

I NetNyt 2 skrev jeg også om vifter.

http://www.msoworld.com/mindzine/news/orient/go/
special/fans1.html

http://nngs.cosmic.org/hmkw/mystery/

- Himmelstræbende -

Et link til Goodshape, der er en nem måde at få
præcenteret spil på en egen hjemmeside på.
http://playgo.to/gs/about.html

Reglerne er korte og præcise, men også meget
dybsindige, så der er virkelig noget at tænke over.

NetNyt 2
Den næste artikel jeg skrev til NetNyt 2 var om mit
besøg med en 2 dan professionel spillerinde i Singapore. Jeg var på forretningsrejse og havde i forvejen
kontrolleret at der var en klub dernede.

En hjemmeside hvor du kan finde utallige
problemstillinger og forsøge at løse dem http://
www.goproblems.com/

Og tilsidst om en udstilling lavet af Hideki Nakazawa.
http://www.aloalo.co.jp/nakazawa/4&5/zDefault.html
Hun hedder Yang Shuang, og lever af at undervise
omkring 500 elever af de ialt 2000 elever der spiller i
Singapore.
Jeg fik naturligvis stryn alle de gange jeg forsøgte
at spille med hende, men jeg var også kun 8 kyu på
daværende tidspunkt. I dag ville jeg nu heller ikke have
nogen chancer. (3 kyu)
35 x 35 seki
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NetNyt 3
Til NetNyt 3 havde jeg lige været til turnering i Kiel,
og oplevede for første gang hvad akkumulerende byoyomi betyder. Først 15 sten på 5 minutter, så 25 sten,
så 35, så 45. og hvis man ikke havde afklaret spillet på
nuværende tidspunkt, så var man virkelige presset.

24

men han gjorde det vist aldrig selv.

http://ourworld.compuserve.com/homepages/
JoachimPimiskern/i_go.htm

NetNyt 5
Jeg skrev også om nogle underlige Ko formationer.
www.britgo.org/rules/molasses.html

Tegneserien om hikaru blev kort nævnt i NetNyt 5.
Lige nu er der 143 kapitler på nettet.
http://www.toriyamaworld.com/hikago/

Og GoFigs4, som er et program til at lave bmp
billeder af Go opstillinger med.
www.britgo.org/gopcres/diagram.html

Og noget om hvor man kan finde nyheder om Go
verden
www.msoworld.com/mindzine/news/orient/go/
go.html

Jeg skrev også om en alternativ måde til at spille Go
på. MailGo. Det er en noget langsommelig måde at
spille på, men hvis internet forbindelsen er dyr, er det
et rimeligt alternativ.
http://www.gamerz.net/~pbmserv/

www.yomiuri.co.jp/igo_e/index.htm

NetNyt 6
Og så var der lige det mystiske indslag, om nogle
udstillingsvinduer på Harvard Square.

Hvad er Alak ? Svaret er 1 dimentionelt Go. Istedet
for at spille på en flade, spiller man kun på 1 linje.

world.std.com/~eva/go.html

Åh ja, så var det lige det med baggruden. Hvis du står
og planlægger at lave din egen hjemmeside, så kan du
måske finde den rette træ baggrund her:
http://www.evensen.org/go/

NetNyt 4
Denne artikel var meget kort, men der var et link til
en tysk hjemmeside, hvor man kunne bestilles i Go
spil i pap. http://www.dgob.de

Og en kort artikel om Albert Einstein nu også havde
spillet Go eller ej. Så vidt jeg kunne læse mig frem
til på nettet, så havde han nogle venner som spillede,

Jeg skrev også om noget helt andet, nemlig en person
ved navn Steven, der har holdt styr på alle de spil han
har vundet og tabt siden 1977. Ialt langt over 10000
spil.
http://pages.infinit.net/steven/
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NetNyt 7
Så er der måske nogen fra Trondheim der vil nikke
genkendende til dette billede, som stammer fra en lille
5 sekunders film sekvens der nydeligt viser hvordan en
sten skal placeres.

I NetNyt 6 skrev jeg om 1 dimentionelt Go, men det
findes også som 3 dimentionelt Go.

På denne hjemmeside er det muligt at downloade
Winhonte programmet. Det spiller ca. med en styrke
på 9 kyu.

På mange bøger kan man se billedet af Go board
Tandanobu. Der er et berømt sagn om ham, hvor han,
som samurai kriger, kæmper sig vej gennem fjender
med et Go bræt i den ene arm og et sværd i den anden.

http://www.nrinstruments.demon.co.uk/diamond/
diamintro.html

http://www.pvv.org/~fvlarsen/trhm-go/galleri

http://www.jellyfish-ai.com/winhonte.htm

http://www.kiseido.com/printss/ukiyoedx.html

Hvis du ønsker at tilmelde dig et diskussionsforum
over emnet computer go kan du gå ind på denne side.
http://www.intelligentgo.org/index.html

En af mine gode venner gav mig linket til en side,
hvor man kan downloade et Joseki program.
http://www.turbogo.com/text/jostutor.html

D

et var så en kort gennemgang af alle de emner
jeg har skrevet om indtil nu. Jeg vil så til næste
udgave af Nordisk Go Blad se om jeg kan finde nye
emner at skrive om. Men ellers skulle der for dem der
ikke har set artiklerne før, være noget at gå igang med.
Skriv til mig, hvis du mener der er en side, jeg skal
skrive om, eller hvis du bare har nogle kommentarer:
ulla_kjeld@mail1.stofanet.dk

Slutet av ett parti mellan Otake (B)
and Kato i Gosei 1976. Partiet är helt
jämnt. Svart skulle behöva passa. Vad
händer om han utelämnar “a” ?
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Go -klubbar
We continue with the ambition to have at least one article about a go club in
every issue. This time we have a colourful and tempting summary of the go clubs
in Paris, written for Nordiskt Goblad by Dominique Fournier. Paris and Berlin
are probably the only cities in Europe where it’s possible to play go in a club
environment every day of the week.
Note that the numbers on the map and in connection with the clubs refer to the
traditional zones of central Paris, the arrondissements. The purposes of the club
articles are to inspire us to visit the clubs some time and perhaps to give us fresh
ideas for our own clubs.
The articles should of course contain up to date practical information, such
as when and where to play, but preferably also give us a personal view of the
atmosphere in the club, maybe some history or anecdotes, and tell us about
special events and practices.
The nordic clubs which have been presented so far are Stockholm and
Copenhagen, but we hope to see contributions from other nordic clubs soon!

Henric Bergsåker

The Paris Goban
Dominique Fournier

The Paris club exists since more than 30 years.
Shortly after its foundation it gathered more
than 40 people who played regularly at a café
in Montparnasse, le Traît d’Union. Every day
Maître Lim, a Korean 5d player and a colourful
personality who has left his mark on French go,
gave private lessons there. It was in 1969 that
one of the club members, Jacques Roubaud,
mathematician and poet, published together
with Georges Perec the “Petit traité invitant à
la découverte de l’art subtil du Go” (A Small
Treatise Inviting you to Discover the Subtle Art
of Go). The venue has changed several times
since then, but cafés have always remained the
places where goplayers meet. Most of the time
the guests in these places were not sufficiently
numerous to make them profitable. In the end,
almost 10 years ago, Le Lescot at the centre of
Paris became the headquarters of the parisian
goplayers.
The number of players has increased, not
least with the arrival of Chinese and Koreans
in the 1990’ies. The Paris club, which is open
every day from about 3 p.m. to 1 a.m., has
become a base for the Paris players, but also for

players from the Paris suburbs, from the French
province and for foreigners. This is all very nice
but necessarily also causes some problems.
It is doubtless in order to recover the “club
feeling”, that feeling of the same old habitués
who meet regularly, get to know each other
and can organise to make progress together, or
occasionally for a party, that in these last five
years new go clubs have been started. Each
one of them has its own style, as can bee seen
from the photographs. Most of them make
efforts to welcome beginners and also arrange
with monthly lessons. Each club is financially
independent, but Le Lescot, which is the
wealthiest, helps its five little sister clubs by
lending playing materials. Recently some coordination of the activities in the different clubs
has started.
PS. Note also the visits now and then by Japanese
or Korean professionals, with whom we have the
opportunity to play simultaneous games.
(Translation from French: Henric Bergsåker.
Dominique has also made the drawings
on pp. 18, 21 and 39)
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Paris 1
Le Lescot, 26 rue Pierre-Lescot
Métro Etienne-Marcel or RER Les Halles.
All days from 15/16.00 to 1.00.
When the weather is fine the terrace is open and
it’s a real pleasure. Friday evenings is when
attendance is at its peak. Contact: Francois
Petitjean francois_petitjean@yahoo.fr
Tel: 01 43 06 24 72
or 06 22 56 58 16

Paris 15
This is the only club which doesn’t meet in
a café Photograph taken at the finals of the
French Youth Championship. Few regulars yet.
43 rue La Quintinie, Métro Vaugirard.
Mondays at 19.30 and Saturdays at 14.00.
Contact: Jérôme Hubert 01 42 73 03 99 and 01
56 79 62 03. JHubert@club-internet.fr
Paris 14
The Observatory, 63 avenue Denfert-Rochereau
RER Port-Royal. Wednesdays 17.00-22.30.
At least 15 regulars, of which two shodans.
The traditional cuisine from different regions in
France is itself worth a detour.
Contact: Sébastien Moulin ranka@9online.fr

Go- klubbar
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Paris 20
Bar des Trois-Arts, rue des Rigoles,
Métro Gambetta or Pyrénées.
Wednesdays 20.30 till midnight.
Contact: Alain Borrel alain@borrel.com

Paris 12
Winebar Le Saint Frusquin, 27 rue de Cotte,
Metro Ledru Rollin
Mondays 19.30 till midnight.
This club is the one where most dan players
meet. The owner is himself a goplayer, at the
level of about 10k, the music is excellent.
Contact: Cyril Simonot komono@noos.fr
Paris 5
Le Relais Jussieu 37, rue Linné, Métro Jussieu
Tuesdays 18.30 – 22-30.
Located beside the homonymous university,
this club devotes itself especially to take care of
beginners.
Contact: Nicolas Landron gojussieu@free.fr
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P.14

P.5

P.15

P.12
Bilder av Dominique

Nongshim Cup

Gustav Fahl och Michael Yao
Nongshim Cup är den mest prestigefyllda lagtävlingen mellan de tre stora
gonationerna: Korea, Kina och Japan. Den fjärde upplagan pågår nu och vi
visar här partiet mellan Kinas Hu Yaoyu och Koreas Kim Seungjun.
Korea har vunnit de tre tidigare upplagorna och ser ut att ha en bra chans
att vinna även den fjärde. Tävlingen färdigspelas i Shanghai 20-23 januari 2003 och Korea har kvar sina två starkaste kort Cho Hunhyun och Lee
Changho. För Kina återstår Hu Yaoyu och Luo Xihe, medan Japan endast
har Yoda Norimoto att lita till.
Resultat hittills:
Park Yeonghun (Korea) vann mot Gu Li (Kina) B+R
Park Yeonghun (Korea) vann mot O Rissei (Japan) W+R
Park Yeonghun (Korea) vann mot Chang Hao (Kina) W+2.5
Park Yeonghun (Korea) vann mot Cho U (Japan) W+0.5
Kong Jie (Kina) vann mot Park Yeonghun (Korea) W+R
Kobayashi Koichi (Japan) vann mot Kong Jie (Kina) B+4.5
Kobayashi Koichi (Japan) vann mot Yun Hyeonseok (Korea) B+R
Hu Yaoyu (Kina) vann mot Kobayashi Koichi (Japan) W+3.5
Hu Yaoyu (Kina) vann mot Kim Seungjun (Korea) B+R
Hu Yaoyu (Kina) vann mot Kato Masao (Japan) W+2.5

P.20

NORDISK GOBLAD

NR 1 2003

29

Svart: Hu Yaoyu, 7 dan, Kina
Vit: Kim Seungjun, 7 dan, Korea
Partiet spelades 27 november 2002. Kommentarer av
Wang Lei, 8 dan, Kina. Källa: www.flygo.net
Hu Yaoyu (född 1982) är en av de mest lovande kinesiska spelarna. Han nådde semifinal i årets Samsung
Cup efter att bl a ha slagit ut Lee Changho. Kim
Seungjun (född 1973) är en ganska okänd koreansk
spelare. Det var en stor överraskning att han slog sin
in i det koreanska laget via den hårda uttagningsturneringen (endast Lee Changho var garanterad en plats).
Kommentatorn Wang Lei (född 1977) innehar för
närvarande första plats på den kinesiska ratinglistan.
Det var Wang som slog ut Hu i semifinalen i årets
Samsung Cup.
Svart 1-7: Intressanta nya drag. Hu har uppenbarligen
förberett sig för detta.
10: Lokalt sett är vit 10 på 11 den naturliga uppföljningen när svart spelat tenuki. Här är det emellertid
inte så lockande eftersom den vägg som vit bygger
upp neutraliseras av svart 9. Vit väljer därför en annan
strategi men efter svart 11 ligger vit 6 för nära de två
svarta stenarna.
T.o.m. 15 har vit tagit poäng men svart har utvecklat
sig snabbare. Wang skulle föredra att spela svart i den
här positionen.
16, 18: Wang har inget att säga om detta men Kim
fick kritik i koreanska tidningar för dessa två drag på
andra linjen i öppningen. Man tyckte att han borde
spelat någonstans på höger sida.
22, 24: Normala drag, men enligt Wang alldeles för
normala drag som inte tar hänsyn till hela brädet. Han
föreslår vit 1 i dia 1. Detta drag reducerar svarts moyo
och siktar på de markerade stenarna. Det skulle vara
konsekvent med vit 16 och 18.
25: Ett vackert och överraskande drag. Wang kallar det
t.o.m. för det vinnande draget. Ett ‘normalt’ drag som
a skulle göra att vit 1 i dia 1 fungerar bra igen.
26: Ett måste.
30: Testar svart.
31: Starkt, beslutsamt (Ett svåröversatt ord med vilket
avses starkt i känslomässig mening snarare än i teknisk
mening. Svart lämnar avsiktligt många möjligheter för
vit att fortsätta här).
34: Dåligt. Detta är en sorts ’joseki’-svar på svart 33
men tar inte hänsyn till hela brädet. Wang föreslår
1 i dia 2. Om den här vita gruppen blir stark så har
vit möjlighet att straffa svart för att han lämnat en så
oklar situation i nedre högra hörnet.
35: Bra punkt.
42, 44: Plågsamt för vit.

Figur 1. 1 - 25

Figur 2 (26-52)

45: Svart a skulle vara mycket skarpt men Hu nöjer
sig med 45.
T.o.m. 49: Svart är mycket tät.
T.o.m. 52: Man ser nu att drag 30-31 har förvandlats
till ett mycket dåligt utbyte för vit.
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Diagram 2

53: Den sista stora punkten.
59: Ett enpunktshopp till a skulle ju uppenbarligen
vara säkrare. Det här visar att svart inte tycker att han
leder med SÅ mycket.
60: Allt för mjukt, försiktigt. Borde spelas på b, det
skulle ge vit en chans att vinna.
61: Bra. Svart söker maximal effektivitet för att
hantera båda svaga grupperna.
66: Vit skär för att attackera men detta drag skadar
den egna markerade stenen vilket gör att det inte blir
mycket av attacken.
71: Bra drag.
72: Vit ser sig tvungen att spela ett defensivt drag.
T.o.m. 73: Vit håller på att förlora (svart 61 har visat
sig fungera mycket bra).
100: 115 skulle vara säkrare men 100 är korrekt yose
och vit måste kämpa för varje poäng.
101, 107: Vackert
115: Svart leder men visar ingen nåd.
131: Vit ger upp.

Figur 4 (74-131)
119 at 75, 124 at 116,
127 at 75, 130 at 116

Figur 3 (53-73)
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Sagan om Ranka
Martin Li och Dan Li

Många gospelare vet att Ranka är en
tidskrift som utges av Internationella
Goförbundet. En del gospelare känner
till att Ranka betyder ruttet yxskaft.
Men få känner till att bakom Ranka
finns det en sagolik berättelse…
Det var en gång för länge sedan en man som bodde
i en liten by i södra Kina. Han hette Wang Zhi och
levde på att hugga ved i skogen, men han ville helst av
allt spela Go.
En dag gick Wang Zhi som vanligt in i skogen och
började hugga ved. Plötsligt hörde han avlägsna röster,
det verkade som om att det fanns människor där.

– Konstigt, undrade han. Jag brukar vara ensam i skogen.
Han släppte veden och följde ljudet och kom till ett
ställe där han aldrig hade varit. Under ett stort träd
fanns ett stenbord. Vid bordet satt två gamla män och
spelade go.
– Vad kul, hur kunde de hitta ett så vackert
ställe att spela go? tänkte Wang och gick närmare.
Mm, de är starka, mycket starkare än jag och mina
gokompisar.
– Kan du också spela go? frågade den ena mannen.
– Ja, men inte så bra som ni, svarade Wang.
– Varsågod och ta en persika, bjöd den andra
mannen.
Wang Zhi tackade ja, eftersom han var både hungrig och törstig. Efter att ha ätit bara en persika
kände han sig mycket pigg och kunde koncentrera
sig på spelet.
Tiden går fort när man spelar go. Så efter en stund
sade de två männen till Wang Zhi,
– Partiet är slut så du få gå hem.
Wang Zhi gick tillbaka till platsen där han lagt ner
veden, men han fann ingen ved utan bara en yxa

med ruttet skaft. Wang Zhi kom tillbaka till byn, men
han kunde inte känna igen någon och ingen kunde
känna igen honom heller. Han gick hem till där han
bodde och berättade vem han var. Mannen i huset
trodde inte på honom i början men till slut mindes
han att hans farfar berättat en gång att hans farfar
hette Wang Zhi och gick till skogen för att hugga ved,
men aldrig kom tillbaka.
Hur kunde det bli så? Jo, de två männen Wang Zhi
träffade i skogen var inte vanliga människor. De är
odödliga och lever i en annan värld. Där går tiden
mycket långsammare än i vår värld. Eftersom Wang
Zhi tyckte så mycket om Go och ätit de odödligas
persikor, så kunde han få leva i de odödligas värld
under ett Go-partis längd, vilket är motsvarande fler
hundra år i vår värld.
Ja, detta är vad jag hört om Ranka. Historien har
olika versioner och är känd även i Japan och Korea.
Idag, som Wulu, handtalk m.fl. är Ranka (Lanke på
kinesiska) ett vanligt smeknamn på go. Berget där
Wang Zhi högg ved kallas för Ranka-berget. Bilden
ovan togs från en webbsida. Man kan se att på den
platsen där man trodde två odödliga har spelade go
finns en paviljong, ett stenbord med gopartiet etc. I en
japansk gobok av Sakata hittade jag även partiet som de
två odödliga spelade. Vad tycker ni läsare om deras spel?
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Velkommen !
Som jag lovade i förra numret kommer här Torbjörn Carlssons anteckningar
om den fabulösa båtresan på Volga som ett antal galna Go-spelande svenskar
(inklusive undertecknad) gjorde sommaren 1990.
Texten är skriven i dagboksform, så använder läsaren sin inre fantasi framtonar
här en bild av ett Sovjetunionen i sönderfall - och långt från det Moskva jag
besökte 1974.
En extra drivkraft att pallra sig iväg till St Petersburg och EM nu till sommaren - dels för att bli rånad av polisen, och dels för att se hur tillståndet är för
ögonblicket i det ryska imperiet.
Som ett extra bonus avslöjar berättelsen också nattliga böjelser hos spaltansvarig
själv ...
Ser där, nu blev ni tvungna att läsa berättelsen !
På gensyn !
Ulf Olsson

En resa på Volga
Torbjörn Carlsson

Per, Ulf, Yvonne och jag kom till flygplatsen i Moskva
lördagen 30/6 1990.
Efter tull och passkontroll som gick oväntat smidigt.
Blev vi mötta av en man, som visade sig hetta Vasilej,
stående med en go-tidning i handen. Därefter drabbades vi omedelbart av den ryska organisationseffektiviteten, alltså vänta en halvtimma på transport. När
en Nissan buss med ytterligare tre ryssar, en tolk, en
organisatör och chauffören kom fick vi en sightseen
genom Moskva. Vi passerade alla för mig kända
landmärken, alltså Kreml och Röda torget.
Bilen fortsatte längre och längre ut från centrum,
ingen visste var den lägenhet de hyrt till oss låg.
Hamnade till slut i en tillsynes hygglig förort, husen
såg fina ut, på långt håll. Efter ett antal turer fram och
tillbaka hittade ryssarna rätt adress, ett av många
tiovåningshus klädda med gröna kakelplattor. Ut med
packning och upp till femte våningen i en trappuppgång som inte blivit städad de senaste tio åren, genom
en pikant doft av sopor.
Möttes av en dörr där man tidigare använt kraftigare
saker än nyckel för att komma in. Lägenheten, ett
rum och kök på cirka 20 kvm och huset tyckes vara
ett enda stort fuskbygge. I rummet fanns en svartvit
teve med en lapp ovanpå, som beskrev hur man skulle
slå i vänster hörn när bilden krånglade, detta visade
sig både krävas och fungera.

Lämnade ryggsäckarna och gick sedan ut och tog taxi
för att få oss lite till livs. Taxi i Moskva är inget som
jag kan rekommendera nervsvaga. Chauffören körde
slalom i 100 km/h på gatorna som inte hade några
filmarkeringar. Efter denna färd såg Per ganska blek
ut.
Vi hamnade vid gågatan Arbatska. Där var fullt med
månglare och tecknare som för 15-20 rubel gjorde ett
porträtt. Vi började nu bli ganska hungriga, men att
hitta någonstans att äta var inte enkelt. Efter en längre
promenad kom vi till ett kafé där vi blev insläppta.
Till att börja med serverades ett glas varm saft, därefter
sallad med tomat, gurka och majonäs. Fortsatte med
soppa på fårkött, lök och potatis. Huvudrätt en skål
rykande hett med fårkött och potatis, fortfarande bara
denna saft att dricka.
Återvände till vår förort med taxi som våra ryska
värdar ordnat för 15 rubel för en resa på minst 2 mil.
Om vi själva skulle försök hade det krävts dollar och
cigaretter, fick vi senare veta av svenska affärsmän. Såg
Italien vinna i VM över Irland med 1-0. Somnade till
slut efter att försökt döda de mycket svårfångade ryska
myggen.

Söndag 1/7
Vaknade vid 10.30 med en strålande sol, efter dusch
och frukost bestående av en ”Snack” och en ”Bounty”,
tog vi en promenad för att leta reda på tunnelbanan.
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Stationen hittade vi ganska snabbt till men nu uppstod ett litet problem. Vi hade bara 25 rubel sedlar
och metron kostar 5 kopek, var växlar man? Försökte
utan framgång med teckenspråk förklara våra avsikter.
Ulf letade länge och väl i sitt ryska ordförråd, och
hittade till sist i sin ordbok ”rachiren”. Metron var
väldigt fin och stationerna rena och snygga. Åkte ett
antal hållplatser lämnade sedan underjorden och gick
ut på gatan. Efter en timmas vandring, hittade vi
törstiga en kiosk som sålde något som enligt skylten
skulle vara Fanta, kostade 18 kopek per mugg. Det var
inte den Fanta man är van vid men det var drickbart.
Vi började nu bli väldigt hungriga. Ställde oss i en
lång kö för att köpa någon sorts toast. När det blev
vår tur råkade klockan slå två. Luckan stängdes med
en smäll, lunch för dem men inte för oss. Fortsatte
upp på Röda torget och tittade, men hungern drev oss
till metron för åka till Arbatska, där vi kvällen innan
sett en korvkiosk. Återigen stå i kö, nu vid korvkiosken. Beställde två korvar med bröd och något som
såg ut som ketchup, det smakade ‘hade jag inte varit
så hungrig så ...’.
På gågatan står folk och diskuterar politik i grupper.
Vi träffade våra ryska vänner vid restaurang Prag som
vi bestämt kvällen innan. När alla ryssar kommit
uppstod genast diskussion om något. Jag och tolken
Leonid gick till telegrafen som låg på andra sidan
gatan för att försöka ringa hem. Det var långa och
många köer, men han trängde sig glatt före, tydligen
hänvisande till att jag var utlänning. Nu var det ingen
glädje med det för det skulle ta ett par timmar att koppla ett samtal. När vi kom tillbaka stod de fortfarande
och diskuterade.
Till slut var klart att börja röra på oss. Vi var nu
mycket törstiga för det var 25-30 grader varmt, så
första pausen blev runt hörnet där vi fick en kopp
kallt kaffe med massor av socker i en plastmugg. Vi
fortsatte längs gatan och hamnade utanför ett kafé,
detta var ett tekniskt knep för att de fick inte finnas
privata restauranger men väl kaféer, alltså stod det
kafé på skylten. Dörren var stängd, men enligt skylten
skulle den öppnas klockan fem. Bara tio minuters
väntan först i en kö, när vi släpptes in fick vi de sista
platserna.
Åter saft till maten. Idag vinbär, smakar bra efter en
dags vandring i Moskva. Börjar med en köttstuvning
och grönsakssallad, till huvudrätt en stor kruka kött
och potatis. Vi försöker få betala men Leoind ser
närmast förolämpad ut. För oss är det löjligt billigt,
sallad 3r, soppa 3r och huvudrätt 6 r detta var ungefär
15 kr. (red: För ett paket Marlboro fick man mellan
12-15 rubel).
Vi blev tidigt tillfrågade om hur vi ville åka till Kazan,
flyg eller tåg. När vi sa flyg förstod vi att detta bara var
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en artighet där vi skulle svara tåg. Så efter maten
började vi så sakta gå mot centralen för att åka till
Kazan en resa på 70 mil. Per och Ruslan och hämta
vårt bagage med taxi. Man går ut i gatan och håller armen snett neråt för att få dem att stanna, det går inte
att se vilka som är taxi. Efter en stunds vinkande och
dividerande åker de iväg mot förorten.
På vägen till stationen besökte vi ett konstmuseum,
där samtliga stora konstnärer fanns representerade.
Var på stationen i god tid men där fanns inte Per
med vårt bagage. Tåget skulle gå 20.20, klockan åtta
började Yvonne bli lite nervös. 20.15 även Ulf ser
nu oroligt ut. 20.18 nu är vi alla ganska säkra att vi
inte kommer att hinna. 20.23 Per kommer med våra
ryggsäckar, språngmarsch mot perrongen men det
hade givetvis gått enligt tidtabellen.
Nu uppstod ett litet problem, det gick inte att få biljetter till något tåg samma dag så var skulle vi bo. Åter
väntan medan ryssarna sprang runt som galningar
dels för att skaffa nya biljetter och sovplatser. En kille
kom och tog oss med till en fin lägenhet där vi fick
sova i barnens rum, de var på kollo över sommaren.
Detta var troligen mycket dyrt för ryssarna, men som
vanligt fick vi inte betala något. Blev bjudna på te och
pannkakor medan vi på en färgteve såg England slå
Kamerun med 3-2.

Måndag 2/7
Vi vaknade vid elvatiden och fick en jättefin frukost,
när Rostam ringde och berättade att de lyckats ordna
biljetter till ett tåg som gick 14.00. De 20 dollar
jag gav Leonid för att underlätta köpet hade gjort
susen. Vi tog med vatten från lägenheten och på väg
till metron köpte vi bröd för den 14 timmar långa
tågresan. Framme vid Leningradstationen träffade vi
Rostam som skulle åka med oss. Det visade sig att vi
fick plats i var sin vagn. Fönstren i vagnen gick inte
att öppna, det kändes som bastu. Gå av igen fick man
inte, så halvtimmen innan tåget började röra sig gick
i snigelfart. Äntligen började tåget rulla och luftkonditioneringen startade. Nu väntade 14 timmar på ett
skakande tåg som knappast gick fortare än 80 km/h,
men det var fina liggvagnar.
Rostam hade köpt mjölk ”extra fin” 10% fett, vi
fick varsin halvliter. För att inte vara oartigt fick
man försöka pina i sig eländet innan det blev ännu
varmare. Som tur kom konduktören och serverade
te i kupén efter en stund. Vi satte oss i Rostams kupé
tillsammans med tre äldre damer som skulle till Novosibirsk, och hann spela ett par partier innan det var
dags för mat. Åter en tre rätters historia, först sallad
tomat ,gurka och gräslök med dressing. Därefter
potatis, lök och höns soppa. Som huvudrätt två sega
köttbitar med korngryn, till detta serverades Pepsi
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och Fanta. Vi fick maten på porslin medan övriga i
resturangvagnen åt på plåttallrikar.
Tåget stannade vid en station, där vi gick ut och köpte
jordgubbar av en gammal tant. Efter dessa tyckte Rostam det var dags för dessert, han hade i Moskva köpt
någon sorts tårta med choklad som var otroligt söt.
Landskapet utanför skulle kunna vara i Sverige, gräs
och björkar. Vi upptäckte att Pers kupé nu var tom
och försökte få flytta dit. Detta var inte helt lätt
men efter förhandlingar med konduktörerna, en per
vagn gick detta. Dagen avslutades med whisky och
nattprat, klockan tolv lade jag mig, fyra timmar innan
tåget skulle vara framme. Kvart över två väcktes jag
och fick höra att vi skulle vara framme i Kazan om en
halvtimma. Ut på perrongen där det började ljusna,
och bort mot en väntade buss. Kom till båten, Michail
Kalinina, tydligen den största passargerarbåten på
Volga. Där vi efter en längre stunds diskussion blev
tilldelade hytter. Jag och Per delade på en ganska
liten, ungefär som på Tysklandsfärjorna, med toalett
och dusch. Klockan var nu 3.30 när vi gick för att
bli serverade ris och pannbiff, de ville gärna bjuda på
champagne men jag tyckte det var tid för kojen.

Tisdag 3/7
Vaknade vid 11-tiden. Båten skulle gå halv två. Gick
runt på fartyget och tittade, överallt satt folk och
spelade go. Spelade ett parti med Sven-Erik och vann.
Det började bli riktigt soligt och varmt. Åt lunch
tydligen alltid tre rätter. Volga är en imponerade syn,
det känns mer som Vänern eller havet. På vissa ställen
ser man inte andra sidan på floden, det är hela tiden
mycket fartygstrafik. Satt på soldäck och drack Baley
medan Per och Yvonne spelade go. Middag med god
glass som efterrätt.
Öppningsceremoni med en spelare från varje land
placerade vid ett bord längst fram, sedan tal och åter
tal. När detta var avklarat samling i kaféet med lite
vin och champagne, en av engelsmännen fyllde år. En
orkester spelade utanför på akterdäck. Jag köpte några
öl i affären som fanns längst ner i fartyget, de smakade
fruktansvärt illa. Avslutade dagen med att se Argentina
vinna över Italien med 6-4 efter förlängning.

Onsdag 4/7
Vaknade vid åtta och gick för att äta frukost. Det
serverades smörgås och kaffe, efter detta fick man leverbiff med gräslök och päron, för mig räckte det med
lukten men det var tydligen gott enligt de som åt.
Dags för utflykt, vi skulle få se Ladas fabrik. In i en
buss och iväg på skumpiga vägar. Kom till ett vattenkraftverk och fick se generatorhallen. In i den varma
bussen igen, vidare mot bilfabriken. Nu visade det sig
att vi inte fick gå i staden Toljatin, så bilfabriken fick
vi se genom bussfönstret, givetvis bara passera på gatan
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utanför fabriken. Nu började alla bli törstiga i värmen.
De stannade vid ett varuhus där vi fick köpa kaffe
och saft. Jag fick den sista portionen vattenmelon. Ulf
köpte massor av schackklockor för 16 rubel.
Tillbaka till båten för lunch. Därefter började allvaret
första ronden. Vem får man möta efter ha rest 200
mil, jo Per som jag spelar med varje vecka. Partierna
1,5 timma plus 30 sekunders buy-omi, 5 1⁄2 poängs
komi. Jag lyckades vinna ganska enkelt med 17,5
poäng.
På kvällen var maten riktig bra, och Per fyllde 41 så
det blev kalas i baren, idag med öl för champagnen
var slut. Ingen bra present att jag slog honom i första
ronden. När ölen är riktigt kall går den att dricka.
Missade fotbollen, men hörde att Västtyskland vann.
Träffande några ryssar, en var direktör för en resebyrå,
han ville byta datorer mot turister, kul ide.

Torsdag 5/7
Vädret var ljuvligt, sol och varmt. Skippade frukosten,
enligt de andra gjorde jag rätt för det var något äckligt
kött.
Andra ronden startade 9.30, jag spelade mot en tysk,
hamnade dåligt till kom snabbt i byo-omi förlorade
med 10.5 poäng. Under tiden vi spelade hade båten
passerat några slussar. Den första var en imponerade
syn, men efter att ha sett ett antal tröttnar man. På
eftermiddagen kom vi till en ö ”Girl Island”. Många
passade på att bada i Volga, jag avstod. Vattnet var
ganska strömt och skitigt cirka 19 grader enligt de
badande.
Vi satte oss i skugga på en gräsmatta och gick igenom
partierna med hjälp av Ulf. Halv sex var det dags för
barbeque till det facila priset av 2,20 rubel. För dessa
pengar fick man ett par köttbitar från grillspett med
sås och gurka, ett glass vin i en läckande pappmugg.
Jag tog tre portioner det var mycket gott, lika bra att
passa på så man var mätt till middagen.
På kvällen var det blixtturnering, 10 minuter. Det
var bara Ulf som lyckades ta sig vidare till finalerna.
Jag ställde inte upp utan gick till hytten och läste Jan
Guillou.

Fredag 6/7
Frukost vid niotiden, sedan skulle det vara en genomgång av partier vid halvtio, denna började givetvis
inte förrän kvart över tio. En massa prat av ryssar, inte
roligt att sitta i en varm salong. Tredje ronden skulle
starta direkt efter lunch, vilken var försenad. Vid
tretiden kom spelet igång. Jag mötte en tysk 7 kyu,
hamnade åter i byo-omi men nu i slutspelet, vann
med 25-30 poäng.
Gick till baren och drack en öl. De är så lata att de
fyller inte kylen utan lägger bara i tre öl i taget. Så tio
minuter efter baren öppnat finns det bara varma öl.
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Dags för middag vid sjutiden, inte särskilt god. Utlänningarna tillsammans med organisatörerna äter i en
matsal, ryssarna i en annan där maten är ännu sämre.
Vi hade ju betalt i västvaluta. Servitriserna i vår matsal
var otroligt stora och feta madammer, som Per så
målande beskrev ”Det var första gången jag såg någon
där armbågarna går inåt”.
Efter middagen var det dags för finalerna i blixtturneringen. Senare fick jag hjälp av Rostam 5D, att
gå igenom mitt parti i tredje ronden. Det är ju alltid
lärorikt och roligt.
Det var otroligt varmt hela dagen, först på kvällen blev
det lagom. Då satt jag på akterdäck och pratade med
Mats och Rasmus i dunket från discoanläggningen.
Fartyget stannade vid en pråm för att bunkra disel av
döma av lukten.

Lördag 7/7
Direkt efter frukost var det dags för utflykt i Volgograd gamla Stalingrad tidigare Surin. Staden är enligt
guiden 80km lång och har 1 miljon invånare. Besökte
ett museum med massor av rostiga vapen och kort,
blir lite tjatigt efter ett par rum när man inte kan läsa
skyltar, man förstår hur barn känner sig på museum.
Detta var ett snabbt 20 minuters stopp, som tog 1,5
timma. Vidare till en jättelik staty, 25-30 meter hög
föreställande en kvinna med ett svärd i handen.
Nedanför en park full med statyer, hjältar från kriget.
Bussen åkte sedan till centrum, där passade Mats,
Rasmus och jag på att smita från turen, för att gå
på egen hand. Ulf och Yvonne smet redan vid första
monumentet, medan Per och Sven-Erik åkte vidare
mot ytterligare monument.
Kom till en stor marknad där det såldes mycket frukt
och grönsaker, även en hel del blommor. Det fanns
stånd med kläder, skor och diverse småplock. Efter
flanerat på stan gick vi till fartyget för att äta lunch.
I fjärde ronden skulle jag spela mot Sven-Erik. Ett
konstigt parti där jag låg bra till men sumpade två
grupper när jag försökte fånga en av hans, när han
sedan kom in i mitt största område gav jag upp. Det
var fruktansvärt varmt i restaurangen där vi spelade,
även ute.
På kvällen hade Matthew genomgång av partier, roligt
att höra på. Sedan dags för teverummet där vi såg
England förlora matchen om tredje pris mot Italien,
medan jag slog Mats i ett parti.

Söndag 8/7
Inget särskilt program på förmiddagen, så det var
bara att ta det lugnt och spela några partier. Titta på
utsikten och njuta av båtturen.
Femte ronden startade klockan två. Mötte Anton
Steiniger där jag klantade till det och förlorade. Efter
ronden var det dags för match USSR-Europa+USA
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(en amerikan var med). Jag hade blivit lottad mot en
shodan, naturligtvis förlust även där.
Gick till baren och tog en öl. Idag var det dags för
final i VM, mellan Västtyskland och Argentina. Det
var ett femtiotal människor i ett litet rum med en inte
allt för bra tv som följde matchen. Västtyskland vann
rättvist efter mål på straff.

Måndag 9/7
Sista ronden skulle starta redan klockan nio, det
blev till att gå upp tidigt. Mötte en jugoslav som Per
tidigare slagit, vann enkelt med 25 poäng.
På eftermiddagen var det dags för prisutdelning,
gigantiska hus i trä 100x40x40 cm, som måste väga
minst 10 kilo. Matthew MacFayden vann med Hans
Pitsh som tvåa. Hur de skall få hem sina priser är en
gåta. På kvällen fest med öl och champagne. Nu var
fartyget tillbaka i Kazan.

Tisdag 10/7
Sov till halv tio, Rostam kom och frågade om Per och
jag ville se hans jobb. Det ville vi, så han tog oss med
till en bil som stod och väntade. Iväg med full fart,
varför de kör så fort vet jag inte. Att passera gator är
livsfarligt, de tutar och släpper inte ens på gasen. Vid
rödljus försöker de ställa upp bilarna i bredd. För
vid grönt trampa gasen i botten. Vid tillfälle stod en
spårvagn mitt i gatan så det gick inte att ställa sig på
utsidan. Då körde han glatt upp på trottoaren och
ställde sig.
Vi fick åka runt en stund tills i en sportaffär vi hittade
ett go-bräde som han hade lovat köpa till Mats. Hem
till hans föräldrar, de bodde i en tvåa. Ett skabbigt
område, där husen skulle vara fem år gamla men såg
ut som trettio. Rostams mor, lärare i mikrobiologi på
universitetet, var hemma och syltade jordgubbar. Det
var ett snabbt besök, Rostam skulle bara byta kläder.
Han hade haft samma hela tiden sedan vi möttes i
Moskva.
Åkte till Rostams jobb, ett oljebolag. Det såg lika slitet
ut där som överallt. De var fem personer på denna
dataavdelning. De hade tre stycken terminaler kopplade till någon stordator, alla var avstängda. Stordatorn
fungerade inte så ofta sa de. Den övriga utrustningen
var en XT med monokrom CGA-skärm och 10 MB.
De hade gjort ett go-program som kunde reglerna
men mer var det inte. Han visade ett program för
simulering att lyfta någon sorts pråm, och ett program
för hållfasthetsberäkning. Vi blev bjudna på te, satt
och pratade en stund. Plötsligt kom en man med en
påse fisk och lade in i kylen, ingen reagerade så det var
väl normalt.
Åkte taxi tillbaka, denna gång gick det inte så fort.
Men istället låg han så nära att man hela tiden satt och
väntade på smällen.

NORDISK GOBLAD

NR 1 2003

Nu visste ingen hur vi skulle komma tillbaka till
Moskva, det kom hela tiden olika besked. Visumen
hade de samlat in för stämplar eller något annat. Det
kändes som åska men det ville inte lossna. På eftermiddagen fick vi veta att vi skulle flyga till Moskva halv
sex nästa morgon. Väckning skulle bli vid tretiden för
frukost. På kvällen var det party där ryssarna bjöd på
champagne med rundgo. Många valde att inte gå och
lägga sig. Jag gick och lade mig vid tolvtiden, brukar
alltid vara bra att sova några timmar.

Onsdag 11/7
Väckning klockan tre, kändes som jag precis somnat.
Drack lite frukost och gick ut på kajen. Där stod
en liten buss som omöjligt skulle gå att få in sextio
personer med packning i. Jag hoppade på bussen,
den åkte iväg medan hälfen stod kvar utanför. En
av ryssarna hoppade av någonstans i Kazan för att
ordna en buss klockan fyra på morgonen. Vi fortsatte
till flygplatsen med soluppgången i bussfönstret. Vi
fick lägga bagaget i ett hörn i hallen. Jag glömde ta
ut filmerna ur ryggsäcken, hoppas de inte förstörs av
röntgen. Gick ombord på ett ganska stort jetplan
något minde än de som går till Stockholm. Nu satt
vi alla och väntade på starten, då började det att ryka
från golvet, mycket rök. Några verkade på gränsen
till panik. Men det luktade inte rök utan såg ut som
kondens från kolsyreis. Efter någon minut säger
flygpersonalen sina vanliga haranger och avslutar med
”Please do not be afraid and do not smoke”. Inflygningen till Moskva var inte trevlig. Planet gjorde flera
skarpa svängar på låg höjd för att sedan snabbt stiga
igen. Antagligen var det kö men ingen sa något. Själva
landningen gick bra.
Sedan gällde det att få tag i bagaget. Vi fick vänta en
halvtimme på ett ställe där de skickade ut bagage på
en bana, en för hela flygplatsen som var mycket stor.
Då fick veta att vi skulle gå till andra ändan av hallen.
Där låg Intourist avdelningen, men där fanns inget
bagage. Efter ytterligare väntan sa en av ryssarna att
bagaget skulle nu vara i andra ändan, och att vi skulle
ut till en buss. Körde in genom grindarna ut på plattan. Efter tjugo minuter kom en annan av ryssarna
med en buss full med bagage. Nu hade inte alla kommit med bussen, utan ett antal var kvar inne i hallen
så ingen visste om allt bagage var med.
Nu skulle det bli rundtur i Moskva med en guide som
pratade. Men de flesta sov, även jag. Vaknade av att
bussen stannade. Vi skulle få gå runt själva i tre timmar. Gick in i det otroliga varuhuset GUM, jag visste
inte att det låg vid Röda torget. In i bussen efter rundvandringen, iväg till en restaurang. Den hette Prag en
av de flottaste i stan, som vi sett vid vårt förra besök
i Moskva för en vecka sedan. Bjuds på förrätt med
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kaviar och kallskuret och sallad som var mycket gott.
Sedan soppa, en sorts läbbig buljong. Nu utbröt den
stora förvirringen, ett antal personer som skulle flyga
från Moskva på eftermiddagen började rusa omkring
för ingen visste vad som skulle hända med bagaget.
De som satt kvar blev serverade huvudrätt, medan
folk sprang ut och in i restaurangen. Ett par insåg att
de skulle missa sitt plan, då ryssarna sa att de burit ut
bagaget på gatan, så vi satte oss och drack kaffe och
glass. När vi kom ut visade det sig att Pers väska var
borta, även en av Ulfs. Dessa hade nog åkt med till
flygplatsen. Så nu fick vi vänta i tre timmar på att bussen skulle komma tillbaka från flygplatsen. Efter
lång väntan kom Vasilej tillbaka och sa att väskorna
åkt igenom tullen och det hade tagit lång tid att få
tillbaka dem.
Nu fick vi adressen till en lägenhet där vi skulle bo två
nätter. Ulf hade åkt med bagaget i en taxi, för att kolla
på lägenheten. Alltså vänta på att han skulle komma
tillbaka. När han kom var det dags att ta tunnelbana
till lägenheten. Nu började det regna och regnkappan
fanns givetvis i ryggsäcken. Ulf kom inte riktigt ihåg
var den låg, och nu var inte ryssarna längre med, så
det tog en stund att hitta i mörkret. Ett rum hemma
hos en ensamstående mamma med ett barn och mormor. Inget varmvatten i duschen annars okey. Lade
mig tidigt i en knölig säng och somnade direkt.

Torsdag 12/7
Ulf hade under natten en brottningsmatch med min
tshirt, och i stridens hetta revs den sönder. Det var
varmt och han trodde att den var hans lakan. Fick
frukost bestående av te, bröd, korv och en rejäl skiva
margarin.
Tog metro för att möta de övriga utanför restaurang
Prag som var en bra mötesplats. Vi stod och väntade
och blev fler och fler. Var till slut sexton personer
som tydligen skulle äta på Prag idag igen då det blev
lite rörigt igår. Samma mat som dagen innan, men
buljongen var bättre.
Åter detta eviga tjat om hur saker skulle ordnas. Efter
lunchen skulle vi dela på oss för att slippa ”kommandosemester”. Jag tänkte gå till Puskin museet, några
ville shoppa. Vi bestämde att träffas om tre timmar.
Skönt att gå själv. Då började det regna ordentligt så
byxor och skor blev genomsura. Gick omkring utan
karta i Moskva, det gäller att inte gå vilse. Det är lätt
att åka tunnelbana om man hittar en station.
Vi träffades för att visa engelsmännen var restaurangen ”Vita svanen” låg , gick dit men det var förstås
kö. Så vi beslöt att ses igen vid åtta gå in och äta.
Gick tillbaka till Arabatska när det började regna.
Övertalade de övriga att återvända och ställa oss i
kön. Efter en stunds väntan fick vi en god middag.
När vi var nästan färdiga kom en av engelsmännen för
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att gå på toaletten, fick då veta att de skulle stänga
restaurangen. Vi fick lite dåligt samvete då vi lovat att
vänta, men visade dem till den restaurang vi varit
första kvällen. Tog oss sedan hem till Bornstatja.

Fredag 13/7
Sov länge på morgonen då det enda vi tänkt göra var
att ta oss till flygplatsen. Vid halv ett sa vi adjö till
damen som vi bott hos. Hon fick resten av våra tvålar,
tandkrämstuber som vi hade haft med som gåvor.
Vi hade avböjt hjälp från ryssarna att ta oss till flygplatsen. Åkte metron till ändhållplatsen, det tog mer
än en timma. Leta efter buss, fick hjälp av kvinna
som visade vägen. Upp på en smockfull buss som inte
körde fort. Tog nästan en timme innan vi såg en flygplats. Visade det sig vara en av inrikesflygplatserna det
finns minst fem i Moskva. Bussen fortsatte ytterligare
ett bra tag, och då såg vi den internationella flygplat-
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sen. Då fortsatte bussen till vår förvåning förbi, efter
några kilometer körde den av och runt i en stor sväng
tillbaka. Nu var klockan halv fyra, det hade alltså tagit
drygt två timmar. Men jag tror ändå detta var mycket
snabbare än om vi fått hjälp av ryssarna att organisera
resan.
Nu återstod bara att göra slut på de sista rublerna.
Ulf ville absolut gå upp till en restaurang för att äta,
vi andra såg köerna och ville checka in i lugn och ro.
Vi ställde oss i en kö. När man kom fram visade det
sig att man skulle fyllt i en blankett. Så det var bara
att börja om. Efter någon timme vi kommit igenom
tull och passkontroll, den var förvånansvärt smidig.
Äntligen kändes det som man var ute ur Sovjet. Skönt
att sätta sig i en japansk restaurang och få en riktig
öl efter all dålig rysk blask. När jag gick på planet,
kändes det som att vara hemma igen.

Review: MasterGo software

Reviewed by Chris Garlock in AMERICAN GO E-JOURNAL
Every so often something comes along
that changes everything. The internal
combustion engine. The personal computer. The 4-slice toaster.
The arrival of MasterGo fuseki
software is a huge breakthrough in
Go technology: properly used, it could
single-handedly raise the level of amateur Go-playing throughout the world.
MasterGo is a deceptively simple piece of software,
basically a database of professional Go games. But
what a database! The current release has over 12,000
games, with plans to add thousands more each month.
The games span the breadth of Go history from
Shusaku’s famous Castle Games to the post-war New
Fuseki on up to recent modern masters. If MasterGo
simply made such a broad collection easily available
it would be useful. But the genius of the software,
developed by Chuck Robbins, is that the entire game
database is instantly searchable using a powerful
search engine created by Peter Danzeglocke.
What this means is that you can now have a
professional Go player in your computer. Instead of
wondering where move 16 should have been, you can
instantly find out where a professional would play.
When you search the position in MasterGo, you’ll
not only see where most professionals would play, but
you can then look at the actual pro games in which

the position occurred and see how the play developed.
You can search by player and color and date, enabling
you to find, say, all of Rin Kaiho’s games on White
against Kato Masao.
The implications are staggering. Little wonder that
pro 9-dan Michael Redmond has endorsed MasterGo,
saying that he uses it to prepare for tournaments. I
have already used MasterGo to explore my favorite
openings in greater depth and plan to import my own
collection of amateur tournament games so that I can
prepare for common patterns.
While the speed and depth of MasterGo are dazzling, the user interface could still use some tweaking.
A great deal of effort has obviously been expended
to simplify a huge, complex program, but navigating
through MasterGo is not yet effortlessly intuitive. The
brief manual is worth a quick read, providing helpful
guidance on optimal use of MasterGo’s powerful
features, or go to http://www.mastergo.org and check
out the FAQ section.
Also included in MasterGo is a joseki dictionary,
which, in conjunction with the fuseki search abilities,
makes it possible to evaluate josekis based on realgame positions. The only thing missing is a similarly
extensive and powerful life-and-death utility and then
MasterGo could truly claim to be the Go world’s
killer app.
Distributed by Slate & Shell
$100 from http://www.slateandshell.com
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Løsningar på sluttspillsproblemer
1. Sort skal følge diagram 1A. Dette er 2 poeng bedre
for sort enn diagram 1B.

1A

1B

2. Sort bør først legge inn 1 i diagram 2A. Dette gjør at sort 9 senere blir sente,
hvilket ikke er tilfelle hvis sort simpelthen spiller som i diagram 2B.

2A

2B

3. Sort 3 er tesujien her.

4. Sort skal spille 1 i diagram 4A. Hvit må gi
etter med 2, så sort kan fange 4 steiner. Hvis hvit
forsøker å yte motstand med 2 i diagram 4B, blir
tapet bare enda større som diagram 4B viser.

4A

4B
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5. Det kan synes som om det skulle være mulig å
få til en seki eller lignende ved å starte inne i hvits
område, men ingenting fungerer. Sort 1 i diagram
5A er imidlertid godt nok, ettersom hvit må gi
etter og til slutt ender opp med et område på kun
3 poeng. Diagram 5B og 5C viser hva som skjer
hvis hvit er uforsiktig.
5A

5B

5C

6. Etter sort 1 er dette blitt forvandlet fra å være et vanskelig sluttspillsproblem, til
å bli et nesten like vanskelig problem om liv og død. Diagram 6A viser for eksempel hvordan hvit 2 og 4 ender opp i katastrofe for hvit. Eneste måte å overleve på
er vist i diagram 6B, men sort er selvsagt godt fornøyd med dette sluttresultatet.

6A

6B
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Nordiska
goförbund
Nordisk Mästare: Vesa Laatikainen 5d
Dansk Goforbund

Formand: Frank Hansen (frank.hansen@econ.ku.dk ),
sekretær: Kasper Hornbæk, kasserer Per Marquadsen
Dansk Mester: (2001): Kasper Hornbæk 5d

Odense Goklub

Kontaktperson: John Nielsen, 6618 2911,
johnerling@mail.tele.dk
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 2
Hemsida: http://www.netby.dk/Nord/Valmuevej/
OdenseGoKlub/

Ringsted Goklub
Kontaktperson: Peter Andersen, 5752 7292

Finska Goförbundet

Sønderborg Go Klub

Go i Norge

Studentergaarden Go-klub

http://finland.european-go.org/
Ordförande: Matti Siivola (matti.siivola@helsinki.fi )
Suomen Mestari 2002: Vesa Laatikainen 5d
http://norway.european-go.org/
President: Terje Christoffersen,
kasserer: Øystein Vestgården
Norsk Mester (2002): Xia JieLin 5d

Svenska Goförbundet

http://go.polopoly.com/
Ordförande: Niklas Norrthon (nimel@passagen.se ),
sekreterare Henric Bergsåker,
Kassör Erik Ekholm,
Jörgen Abrahamsson, Ulf Olsson, Krister Strand
Svensk Mästare: Lars Willför 2d
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Kontaktperson: Kjeld Petersen, 7442 4138, ulla_
kjeld@mail1.stofanet.dk
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 2
Kontaktperson: Theodor Harbsmeier, Kasper Moth
(tourist@studentergaarden.dk ),
Andreas S Habsmeier harbsmeier@studentergaarden.dk

Århus Go Klub

Kontaktperson: Peter Brouwer, 8612 6687,
brouwer@worldonline.dk
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 1
Hemsida: http://home.worldonline.dk/brouwer/go/

Finska goklubbar
Helsingin Go-kerho ry. (Helsingfors)

Kontaktperson: Vesa Laatikainen, +358-9-5482852,
vesa.laatikainen@teamware.com
Antal från Helsinki på EGF:s rankinglista: 15
Hemsida: http://finland.european-go.org/helsinki

Danske goklubber
Edo Go Club

Kontakt: Mogens Jacobsen, mogens@jakobsen.dyndns.dk
, +4545814895
Antal medlemmer: Juniorer 12, Voksne 6
Antal medlemmer på EGF rankingliste: 3.
Hemsida: http://edogc.mainpage.net/
Spiller hver onsdag på Henrik Thomsens Vej 12, 3460
Birkerød.
Juniorer starter kl 16. Voksne 19:30-23:00

Københavns Go Klub

Kontaktpersoner: Allan Lind Jensen,
allan.lind.jensen@adr.dk, Torben Pedersen,
torben@kgok.dk
Antal medlemmer: 19 Antal køpenhamnere på EGF:s
rankinglista: 27.
Hemsida: http://www.kgok.dk
Spiller hver mandag aften på Mellemtoftevej 11 i Valby.
Af kommende aktiviteter kan nævnes en 1-dags handicap
turnering 16. juni og
Copenhagen Open, Toyota Tour 12.-13. oktober.

Helsingin yliopistollinen go-seura

Kontaktperson: Eero Hippeläinen +358-44-516 7037,
jrj_ylig@helsinki.fi
Antal medlemmar: 17
Antal från Helsinki på EGF:s rankinglista: 15
Hemsida: http://www.helsinki.fi/jarj/yligo/

Jyväskylän Go

Kontaktpersoner: Einari Niskanen, Jukka Tamminen,
Pasi Pirhonen, ptpi@jyu.fi
Antal spelare från Jyväskylä på EGF:s rankinglista: 6
Hemsida: http://www.cc.jyu.fi/yhd/tengen

Kuopio Go Ballei

Antal medlemmar: 10
Hemsida: http://www.cs.uku.fi/~vaisala/KGB.htm
Antal spelare på EGF:s rankinglista: 3.

Oulun Goonpellaajat (Uleåborg)

Kontaktperson: Paavo Pietarila, +358-40-7011742,
Paavo.Pietarila@vtt.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 15.
Hemsida: http://www.ee.oulu.fi/~paavo/go/index.html
English info: http://www.ee.oulu.fi/~paavo/go/oulu-goenglish.html
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PoGo, Otaniemi

Kontaktperson: Mikael Runonen, pogo@tky.hut.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 13
Hemsida: http://www.tky.hut.fi/~pogo/english/index.html

Tampeeren Teekkarien Go Kerho (Tammerfors)
Kontaktperson: Markku Jantunen, 040-5214206,
markku_jantunen@yahoo.com
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 10.
Hemsida: http://www.students.tut.fi/~ttgok/

Turku Hayashi (Åbo)

Kontaktperson: Jaakko Virtanen, 050-360 36 49,
jaolvi@utu.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 15.
Hemsida: http://users.utu.fi/j/jaolvi/go/

Norske go-klubber
Oslo Goklubb

Kontaktperson: Pål Sannes, pal.sannes@met.no
Antall medlemmer: 20, Antall Oslospelere på EGF:s
rankingliste: 23
Hjemmeside: http://foreninger.uio.no/go/

Trondheims Goklubb

Kontaktperson: Tore Sandmark, Toresan@go.com
Antall medlemmer: 8, Antall medlemmer på EGF:s
rankinglista: 1
Hjemmeside: http://www.pw.org/~vlarsen/trhm-go/

Bergen Goklubb
Kontaktperson: Gisle Johannessen, gislefar@online.no
Tlf. 55 96 43 66 /97 69 26 55
Antall medlemmer: 10, Antall medlemmer på EGF’s
rankingliste: 0

Svenska goklubbar
Borlänge goklubb
Kontaktperson: Martin Li, , Martin.x.li@telia.com ,
0243-445637(arb) 0243-82146(hem).
Antal medlemmar: 4. Antal Borlängespelare på EGF:s
rankinglista: 6

Göteborgs goklubb

Kontaktperson: Marcus Gustavsson,

mof@cd.chalmers.se
Hemsida : http://www.gbgo.nu/index.html
Antal medlemmar: 13. Antal Göteborgare på EGF:s
rankinglista: 20.
Klubbmästare: Ulf Olsson 4d.
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Linköpings goklubb

Kontaktperson: : Tomas Boman,
tomas.boman@bredband.net tel. 013-261223, 0702562378
Hemsida: http://www.lysator.liu.se/~ejlo/lingo/index.html
Antal medlemmar: 31 Antal Linköpingspelare på EGF:s
rankinglista: 19.
Spel: Torsd. 18.00, Sönd. 14.00, Zenithuset (alt. Café
Java, ingång B.27), båda på universitetsområdet.
Klubbmästare: Lars Willför 2d

Malmö / Lund goklubb

Kontaktperson: Jörgen Abrahamsson,
miltondad@hotmail.com , S:a Skolg. 33, 214 22 Malmö,
040-124380
Hemsida: http://www.ekstrand.org/MalmoeGo/
Antal medlemmar: 7. Antal medlemmar på EGF:s
rankinglista: 6

Stockholms goklubb

Kontaktperson: Niklas Norrthon, nimel@passagen.se ,
08-7586066
Hemsida: http://hem.passagen.se/gusfah/sthgo.html
Antal medlemmar: 34. Antal medlemmar på EGF:s
rankinglista: 26.
Spel: Onsd. 18.00-23.00, Brännkyrkagatan 65, Sönd. fr.
c:a 14.00, Hang Chow,
Kinarestaurang Drottningholmsv. 21, sommartid ofta på
andra platser
Klubbmästare: Staffan Bäcklund 2d

Uppsala goklubb

Kontaktperson: Per-Erik Martin, pem@pem.nu
Hemsida: http://www.pem.nu/uppgo/ Uppsala go-klubb
WAP-sida: http://www.pem.nu/uppgo/index.wml
Antal medlemmar: 7. Antal medlemmar på EGF:s
rankinglista: 5

Västerås goklubb

Kontaktperson: Leif Pettersson, hemborg@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/krst/Vasteras-s.html
Antal medlemmar: 11. Antal medlemmar på EGF:s
rankinglista: 4.
Klubbmästare: Krister Strand 1k.

Växjö goklubb

Kontaktperson: Lars-Göran Carlsson, lgca@mail.bip.net
, 0470-728007, 070-5112523
Max Hansson: maxhansson@swirvemail.com
Antal medlemmar: 4. Antal medlemmar på EGF:s
rankinglista: 0.

