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Europeiska goförbundets årsmöte 2003
Henric Bergsåker

Som vanligt hölls EGF:s årsmöte den första fredagen under kon-
gressveckorna i S:t Petersburg, 25/8 klockan 18.00-00.20. Från 
de nordiska länderna deltog Henric Bergsåker, Tomas Boman, 
Terje Cristoffersen, Torben Pedersen och Matti Siivola. Tack vare 
att Tomas förde noggranna anteckningar finns ett utförligt dis-
kussionsprotokoll tillgängligt på EGF:s hemsida (under ”Execu-
tive News”) redan nu, inom två månader efter mötet. Sedan ett 
antal år är detta möte oftast en ganska stormig tilldragelse, men 
man kanske kan säga att det i år gick relativt lugnt till. 

Nytt för i år var att alla deltagare (utom G. Soletti från It-
alien) var tvungna att vänta utanför lokalen innan de blev 
insläppta, efter att ha blivit sorgfälligt avprickade av Matti 
på en deltagarlista, samt att  möteslokalen var dekorerad 
med nationsflaggor från alla deltagarländer, så att varje 
delegation tog plats framför den egna flaggan. Varje land 
fick också en röd, en grön och en gul lapp att vifta med 
vid omröstningarna, för bifall, nejröst och avstående. 
Nytt var också det försvarliga batteriet med flaskor på ett 
sidobord, främst armenisk konjak och rysk vodka. 

De formella kraven på deltagarna vid årsmötena har steg 
för steg skärpts under ett antal år. I Dublin för två år sedan 
infördes t.ex. kravet att representanterna måste ha formella 
delegationsbrev från sina förbund med sig, eller inskickade 
före mötet, vilket den gången ledde till att Danmark inte 
fick rösträtt. Nytt för i år var att representanten också 
måste räkna med att kunna bevisa sitt medlemskap i det 
förbund han eller hon representerar. Det gick den här 
gången ut över Spaniens rösträtt: det spanska förbundet 
hade skickat ett brev som delegerade Leif Pettersson som 
spansk representant, samt instruktioner för hur Spanien 
skulle rösta, och ett e-mail där det framgick att det spanska 
förbundet betraktade Leif som medlem, men det senare 
underkändes av Matti, som inte ansåg att det var klart nog. 
          [Red.anm: Se Mattis kommentar på sid 12]
Bland sakfrågorna som behandlades var att nya regler 
antogs för vilka länder som ska få skicka deltagare till par-
VM i Japan, ett sofistikerat poängsystem som låter de län-
der skicka par oftare som dels är stora i betydelsen många 
medlemmar och/eller många turneringsaktiva spelare på 
EGF:s rankinglista, dels  gör bra resultat i par-EM.
 Vidare antogs ett förslag från Matti om att instifta en 
European Cup, där länder/turneringsarrangörer köper 
Cuppoäng till sina turneringar och de på så sätt insamlade 
pengarna används till priser för de spelare som samlar flest 
turneringspoäng under året, systemet finns beskrivet i 
detalj på årsmötets dagordning, som även den återfinns på 
EGF:s hemsida. 

Det blev hård strid om att få organisera EM 2007. I 
slutomgången vann Österrike mot det svenska förslaget, 
med röstsiffrorna 13-12. Avgörande var antagligen att den 
österrikiske representanten Erwin Gersdorfer ställde i 
utsikt sponsring om kanske 40 000 euro från den lokala 
regeringen i Kärnten. EM 2007 kommer alltså att spelas 
på ett kongresscenter i Villach. 

EGF:s ordförande Tony Atkins var inte närvarande på 
mötet och G. Soletti ville ha en misstroendeförklaring mot 
honom men misslyckades med att genomdriva detta. 
Ryssland, Italien med flera lyckades få igenom ett beslut 
om att utöka EGF:s styrelse från 5 till 7 personer, men det 
är ännu oklart hur eller när nya styrelsemedlemmar kan 
väljas in. 
De ryska EM-arrangörerna kritiserades ovanligt hårt 
under mötet, bland annat för att det knappast varit 
några proffsaktiviteter alls under första EM-veckan och 
för att ryssar och även utlänningar som bokat sina rum 
direkt hos hotellet fick lägre priser än de som gått genom 
organisatören. 
Martin Stiassny valdes in som styrelseledamot i EGF och 
nominerades som europeisk vice-president i IGF inför 
nästa år. Marc Gonzalez förlorade sin plats i styrelsen. 
Oleg Gavrilov sitter kvar i styrelsen, efter att ha deklare-
rat att han ska verka för att få in ryska sponsorer, med 
hänvisning till att många ryssar är mycket rika nu. 

Bland de detaljer som inte finns med i det officiella pro-
tokollet är t.ex.att EGF:s kassör Hans Kostka sade sig vara 
förvånad över att EGF har 200 000 euro på sina konton 
samt möjligen något förbluffande drog slutsatsen att det 
mot den bakgrunden inte är någon större vits att diskutera 
om 10 000 euro hit eller dit. En annan detalj som inte 
står i protokollet är att mötet, som normalt hålls öppet 
för åskådare, denna gång till en början var stängt. Först 
när några mötesdeltagare upptäckt detta bestämdes det att 
dörrvakten skulle släppa in eventuella intresserade.  ❍ ●	
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Europeisk gohistoria.
 Henric Bergsåker

Franco Pratesi et al. har nyligen gett ut två volymer om euro-
peisk gohistoria i begränsad upplaga [1,2]. Svenska Goförbun-
det har fått ett exemplar av boken. Den första volymen 117 
sidor, behandlar perioden fram till 1920. Startpunkten är de 
knapphändiga rapporter om go som tidiga europeiska besökare 
i Kina och Japan lämnat efter sig. 

Ett av de första och mest kända spåren av go i den 
stilen är Matteo Riccis korta beskrivning av weiqi i 
ett  manuskript från 1609. Ricci var en uppenbar-
ligen mycket intellektuellt välutrustad och energisk 
jesuitpater som levde och verkade i Kina under ett 
tjugotal år. Han kom att bli respekterad av och få god 
kontakt med också den lärda klassen i Kina och såg 
därmed också go spelas.  
Kontakterna i Europa med go kom under de tre föl-
jande seklerna främst att förmedlas av engelsmän som 
besökt Kina och tyska Japanresenärer. Först mot slutet 
av 1870-talet publicerades i Europa beskrivningar av 
go som var så utförliga och korrekta att man kan anta 
att det faktiskt blev möjligt att spela go i Europa. Det 
gäller bland annat skrifter av den brittiske professorn 
i kinesiska Herbert Giles från 1877 och 1882, samt 
böcker och artiklar av tysken Oskar Korschelt från 
1880 och framåt. 

Den första riktigt aktiva gruppen gospelare samlades i 
Leipzig under 1880-talet. Det enda nordiska land som 
nämns för perioden före 1920 är Sverige, tack vare 
de artiklar om go, lätt redigerade översättningar av 
Leipziggruppens arbeten, som publicerades på svenska 
i Stockholm av Tom Wilson 1888. 
Under perioden 1920-1950 är tyskarna fortsatt 
dominerande när det gäller go i Europa. Med blan-
dade känslor kan man läsa om det av nazistregimen 
stimulerade uppsvinget för go 1936-44. Kanske bland 
annat på grund av alliansen med Japan kom go att bli 
omhuldat inom bland annat Hitler Jugend och Kraft 
durch Freude – rörelsen. Å andra sidan emigrerade 
flera av de tidigare tyska gospelarna av judisk börd 
under denna period till bl.a. USA. Klaus Heine har 
dokumenterat att det spelades go också bland fångarna 
i koncentrationslägret Aschendorfer. 

För perioden 1920-50 nämns av de nordiska länderna 
bara Danmark. Särskilt behandlas en gåtfull person 
vid namn Aage Sloman, som på 20-talet ska ha 
deponerat goböcker och gomateriel på den Östa-

siatiska institutionen på Köpenhamns universitet. 
Aage Sloman står som författare till en 53 sidors 
introduktionsbok i go som publicerades i USA 1931. 
Han tycks också ha varit bosatt i Köpenhamn under 
1931 och prenumerant på Deutsche Go Zeitung, men 
annars är inte mycket känt om honom. 

Vid förfrågan ger Jaap K. Blom, en annan känd 
skribent i europeisk gohistoria mycket gott betyg åt 
Pratesis arbete med Eurogo. Pratesi har bland annat 
tidigare tillsammans med samlaren Theo van Ees 
publicerat en översikt över gotidskrifter som utgivits i 
västvärlden [3]. 

EGF:s styrelse överväger att sponsra utgivningen av en 
ny upplaga av Eurogo, så att den kan bli tillgänglig för 
fler läsare. Andra mycket välskrivna och intressanta 
artiklar om europeisk tidig gohistoria är de av just 
Jaap K. Blom [4,5]. Han arbetar nu på en eller två 
artiklar om go i Europa under 1800-talet.

[1] Franco Pratesi, with the assistance of Theo van 
Ees, Eurogo1, Go in Europe part 1: Until 1920. 
Multimage, Firenze 2003.

[2] Franco Pratesi, with the assistance of Klaus Heine 
and Theo van Ees, Eurogo2, Go in Europe part 2: 
1920-1950. Multimage, Firenze 2003.

[3] Franco Pratesi and Theo van Ees, Periodigo, 
Go Periodical Literature in the Western World. 
Multimage, Firenze 2001.

[4] Jaap K. Blom, Go in Europe in the 17th Century. 
Go World 27, Spring 1982. Revised version in 
The Goplayer’s Almanac 2001. Kiseido.

[5] Jaap K. Blom, Go in the West in the 18th Cen-
tury. Go World 91, Spring 2001. Reprinted in 
The Goplayer’s Almanac 2001, Kiseido.

    ❍ ●
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Parti fra EM
Thomas Heshe

Hvid: Thomas Heshe, 5 dan, DK
Sort: Geert Groenen, 6 dan, NL
Hovedturneringen 5. runde, 25. juli 2003 
Betænkningstid: 2,5 time + 1 minut Komi: 6,5
Kommenteret af Muraoka Shigeyuki, 9 dan, Kansai Ki-in. 
Bearbejdet af Thomas Heshe med hjælp fra Torben Pedersen.

Figur 1 (1-68)  51 på 66, 52 på 62

Sort 11: Dette er et nyt josekitræk.

Hvid 14: Hvid kan forbinde på A for at 
undgå komplikationer.

Hvid 16: Hvid kan også spille 16 på B eller 
22.

Hvid 18: Stor fejl. Hvid skal spille som i 
diagram 1.

Sort 19: Sort skal spille på C.

Hvid 20: Jeg ville undgå at blive lukket inde, men op 
til 24 er resultatet katastrofalt for hvid. I stedet for 20 
skulle jeg have spillet som i diagram 2.

Sort 25: Sort skal spille hane på D. Hvid får svært 
ved at stabilisere sin gruppe.

Hvid 28: Hvid skal spille på E for at sikre sin gruppe.

Hvid 42: For småt. Hvid skal stadig spille E. Hvis 
han vil spille på højre side er F bedre.

Hvid 44: Forkert retning. Efter sort 45 er den hvide 
gruppe, der består af 28 og 44 stadig svag. Det er 

diagram 1

diagram 2

diagram 3

diagram 4
diagram 5
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korrekt for hvid at spille som i diagram 3.

Hvid 46: Overplay. Hvid skal styrke gruppen på højre 
side.

Sort 47: Det er bedre at spille på 55.

Hvid 48: Hvid skal blot svare på 49.

Sort 55: Stor fejl. Hvis sort spiller som i diagram 4, 
har hvid stadig problemer.

Sort 57: Sort skal spille som i diagram 5 for at fighte.

68: Godt sabakitræk.

Figur 2 (69 –150):

Hvid 70: Hvid kan spille som i diagram 6 og 
skvise sort. Hvis sort spiller som i diagram 7 
bliver han fanget efter hvid 72.

Hvid 78: Det er bedre at spille ud på 84. Eft-
erhånden er hvid blevet stærkere på brættet 
som helhed.

Sort 79: Stor fejl.

Sort 83: Bedre på 127.

Hvid 88: For småt. Hvid skal spille 97.

Sort 95: Alt for blødt. Sort skal spille 96.

Sort 97: Godt træk.

Hvid 104: Bedre på 112.

Hvid 128: Hvid vinder hvis han spiller 129. 
Den hvide gruppe øverst lever allerede.

Sort 129: Meget stærkere på 130.

Hvid 132: Overplay. Hvid skal leve ved at 
spille 147.

Sort 133: Kosumi på 136 er nødvendigt.

Sort 137: Det er bedre form at spille 138.

Hvid 140: Et peep på 143 er bedre. Så får 
hvid sente.

Sort 147: Unødvendigt, den sorte gruppe 
lever allerede. Sort skal spille i centret.

Hvid 150: Efter 150 er hvid foran. Sort 
vandt en del i yosen, men hvid vandt til sidst 
med et halvt point.  

❍ ●	

diagram 6 diagram 7
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Go i St Petersburg
eller Kverulerande från en nöjd semesterfirare

Niklas Möller :

Precis när sommarvärmen tagit rejäl fart här hemma var det dags 
att åka iväg på den beräknade höjdpunkten: EM i St Petersburg. 
Staden ligger ju på Uppsalas breddgrader, så jag trodde mig kunna 
räkna med både varma och kalla dagar, men det blev något av den 
svettigaste semester jag kan minnas. Go-EM i Ryssland var inte att 
leka med. Det kom att handla nästan lika mycket om platsen och 
arrangemanget som om själva tävlingen.

Jag vill direkt berätta att det här var min andra 
gokongress (efter den underbara vistelsen i Dublin), så 
när jag säger att det var det sämsta arrangemanget jag 
varit med om betyder det kanske inte så mycket, men 
efter att ha kalibrerat mina intryck med den allmänna 
stämningen från EM-veteranerna fick jag bekräftat 
jag att kongressen definitivt tillhörde kalkonklassen. 
Det var inte mycket som stämde på första försöket, 
och en del stämde aldrig. Nu vill jag genast klargöra 
att det mesta ändå funkade, på något sätt, efter ett 
tag. Ronderna spelades så småningom i tid, och om 
en bristfälligt kommunicerande ryss vid registreringen 
sagt att man var anmäld till weekendturneringen men 
det senare visade sig att man dagen innan ändå skulle 
skriva på en speciell lista för att få vara med, så kunde 
det fixa sig med lite sista-minuten-snack vid sekretari-
atet. Det rådde en ganska pragmatisk hållning som 
hade någon slags långsamt tröskande effekt, det ska i 
rättvisans namn sägas.

Lokalerna
Med detta klarlagt vill jag slå fast att som arrangemang 
betraktat var det inte bra. Först lokalfrågan. Vi var 
utlokaliserade – det torde vara den passande ter-
men – till en av St Petersburg förorter bortom det 
sagolikt vackra Peterhof, tsarernas gamla sommarpalats 

som snofsats upp extra inför trehundraårsjubileet. Vår 
faktiska omgivning var dock knappast något sommar-
palats, utan var att jämföra med de levnadsvillkor som 
motiverat en revolution. Flyttat till vår tid, naturligt-
vis. För vi hade ju vatten, oftast även varmvatten. Och 
el. Och husen höll ihop. Sort of.

Spellokalen hade vi ju sett på bild, men inga bilder 
hade kunnat förbereda oss på att bostadsområdet var 
så sjabbigt som det var. Det såg ut som om husen 
var utbombade, något Beirutlikt fast på naturlig väg, 
genom underlåtande av nödvändiga reparationer. På 
avstånd såg det helt okej ut, men kom man närmare 
syntes hur slitna de stackars husen var. Området var 
byggt med en lekplats i mitten och bostadshus som 
planeter i omloppsbanor runt den. Vår lokal tillhörde 
den innersta cirkeln, men markerade ändå ena gräsen 
för området. Bakom den parkeringar och en dal. 
Slut på bebyggelsen. Vi spelade go på St Petersburgs 
yttersta rand.

Ankomstdagen var en fars utan like och innehöll allt 
vad den fördomsfulle kunnat önska sig: timmeslång 
vansinnesfärd med minibuss från centrala St Peters-
burg; ändlös registrering med fyra olika köer att ställa 

Spellokalen tagen från 
lekparken i områdets mitt. 
Notera Ladorna, den klas-
siska sovjetbilen som vi såg 
i tusentals.
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sig i; kackelacksspring som välkomsthälsning vid in-
trädet till det hyrda studentrummet; en ofantlig hetta 
och en ändlös välkomstceremoni. Den sistnämnda 
inkluderade ståupptvång vid ryska nationalsången och 
alla tal på ryska översatta till engelska vilket gjorde den 
redan outhärdligt tradiga ceremonin dubbelt så lång. 
Jag och Henric stod inte ut utan gick iväg för att ta en 
öl. Henric, som normalt är på gott humör, var alldeles 
svart i ansiktet och förbannade sitt beslut att betala för 
två hela veckor [jag hörde honom använda uttrycket 
”… pinnar muck” ända mot slutet, så en del av hans 
första känsla höll nog i sig]. Jag var själv chockad 
över hur slitet och varmt och eländigt det var, men 
kände mig stora delar av resan ändå mycket positiv. 
Det är först när jag skriver om det som jag inser hur 
bristfälligt det var på alltför många sätt.

Chocken lättar
Förklaringen till att jag ändå genomlevde kongressen 
i ett slags inre leende trots yttre svettningar var ju att 
det spelades så mycket go. Det var, allt till trots, go-
EM! 310 personer spelade i den huvudturnering som 

varade i drygt två veckor, och överallt var det go som 
gällde. Det är ju något med EM som är så skönt. Du 
är två veckor på en plats och har inte ett enda ansvar 
i världen annat än att sitta ner en gång om dagen och 
ägna dig åt något så fantastiskt som att spela ett parti 
go. Resten av tiden kan du ägna dig åt att bara pilla 
dig på naveln – eller utnyttja det faktum att du är 
bland de andra halvgalningar som rest till den avlägsn-
aste av förorter för att göra som du: spela go. Inget av 
den jäktat desperata tidspress som finns av nödvän-
dighet på våra sammanpressade spelhelger möter dig 
här. Ett parti om dagen, bara, och så lite skojgo på 
kvällarna om du vill.

Efter några dagar började den inledande chocken 
nötas av, och det område som vi i början uppfattat så 
eländigt och hotfullt, med en massa skumma individer 
som stod och stirrade utanför kvartersbutiken hela 
dagen; detta område började helt plötsligt få en slags 
sliten charm. Det var trots allt sommar, ingen behövde 
frysa, och snart hittade vi de små oaserna. Öltältet 
som en liten satellit på andra sidan området sett från 

Rond 2 innehöll en lång och mycket spännande kamp 
mellan den unge ryssen Ilya Shikshin, 5d (i bild) och 
tjecken Vladimir Danek, 6d. Som kanske den skarpögde 
kan se pågår det en jättesemeai på högra sidan brädet från 
Ilya sett. Den slutar i en mycket ogynnsam ko för Danek, 
som dock hittar på massvis med tricks och lyckas ta några 
vitala stenar i centrum och hålla sig flytande. Ilya får dock 
mängder med sentedrag i hot om att återuppliva den döda 
centrumgruppen och leder. I slutspelet är det Ilyas tur att 
villa bort sin motspelare, som ger upp efter att ha försökt 
sig på att greppa några poäng för mycket. Ett ofantligt 
spännande parti som lockade många åskådare. Här ser vi 
några av åskådarna, taget före och efter den store semeaien.
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spellokalen, till exempel. Där kunde man sitta länge, 
dricka den billiga ölen och äta fräsch mat som vis-
serligen inte var så väl tilltagen men det magraste som 
serverades i hela landsändan och alldeles nygrillat. Där 
spelade vi det traditionsenliga kortspelet Pits med fin-
ländarna eller bara småmyste med en pivo i handen. 
Öl var ett av de första ord jag lärde mig på ryska.

Tävlingen
Själva tävlingen, då. Det började inte så bra, med 
första ronden en timme sen och sedan omlottning när 
vi spelat ytterligare någon stund. Först tre timmar eft-
er utsatt tid kom vi igång med den slutliga versionen 
av rond ett. Sedan var det problem med betänketiden 
och rankinggränserna, som inte var utsatta och om 
vilka olika svar levererades beroende på vem man 
frågade. Men sedan, efter de inledande svårigheterna, 
fungerade själva turneringen ganska bra. Efter ett tag 
naturaliserades turneringen till en visserligen extremt 
svettig – det var mycket varmt i lokalerna och de som 
satt i solen höll nästan på att tyna bort – men likväl 
gospelande turnering där partierna kom i fokus. För 
det fanns som alltid gott om spännande partier, såväl 
de egna som i händerna på mer avancerade spelare. 
De koreanska gästerna bjöd på förstklassigt spel, och 
det var inte för intet som de fyra första placeringarna 
i turneringen gick till koreaner. Europamästaren 
Dinerstein kom först på femte plats. Det fanns också 
de sedvanliga underbarnen att titta på. Bland annat 
fick det ryska underbarnet Ilya Shiksin mycket 
uppmärksamhet. Hans partier hade ofta många 
åskådare (se bild). 

Intresset för kongressen från de olika europeiska 
länderna var skiftande, och många toppspelare 
saknades. Om vi betänker att 105 av de 310 
deltagarna i huvudturneringen var från Ryssland, 
så framgår det klart att kongressen inte var 
den mest välbesökta. Från norden kom det 26 
deltagare, varav mer än hälften från Finland (14 
stycken). Detta är ju inte underligt med tanke 
på att St Petersburg bara är fem timmar med tåg 
från Helsingfors. Matti hade arrangerat grup-
pbiljetter till och från Helsingfors som många 
av oss tacksamt använde. Danmark och Norge 
bidrog med endast två deltagare var, medan det 
var åtta svenskar närvarande.

Bäst gick det för Thomas Heshe, som knep 
en 27:e-plats med 6 vinster. Matti kom på 29:e (5 vin-
ster) och Pål på 34:e (6 vinster). Bästa svensk var Erik 
Ouchterlony som med 6 vinster kom på 72:a plats. 
Ulf spelade bara en vecka, så vi fick inte se honom 
slåss om de högre platserna detta år. Jag fick dock flera 

tillfällen att betrakta hans kyla i slutspelet – jag är 
imponerad av hur lugnt han utnyttjar byo-yomin även 
när Ing-rösten börjar räkna ner.

Den största bristen
Även om själva turneringen således förlöpte ganska 
väl, så var den allra största gorelaterade bristen från 
arrangörernas sida att de var totalt ointresserade av att 
utnyttja proffsen. Det var flertalet koreanska proffs 
närvarande, liksom några japanska, och de gick nästan 
bara sysslolösa omkring. Det fanns ingen fungerande 
organisation för att få dem att analysera parter eller 
delta i aktiviteter. Sämst av allt var att det hela första 
veckan saknades demonstrationsbräde och inte 
förekom en enda öppen genomgång av partier och 
spelteori. Den andra veckan ordnades en enda sådan 
genomgång efter stora påtryckningar. Sammantaget 
var närvaron av de många proffsen nästan helt bort-
kastad. Det var helt en fråga om personliga initiativ 
om man ville få någon att analysera ens partier eller 
spela ett handikapparti.
I efterhand var detta något jag tyckte bidrog mera till 
min negativa värdering av arrangemanget som sådant 
än att lokalerna och omgivningen var bristfällig. För 
att standarden i ett fattigt land är låg är något man 
får räkna med. Många klagade på att ryssarna var så 
dåliga på engelska och inte alls kreativa gällande den 
ordlösa kommunikationen (även om jag möttes av ett 
”muu” en gång när jag frågade vad som var i brödet 
jag pekade på och genast förstod. Åtminstone vilket 
djur, om än inte vilken del). Men det vittnar om en 

Erik med blixtvinnaren Lee Hyek (KOR/RUS) 
7D. Erik förlorade endast två matcher i handi-
kappblixttävlingen, mot Lee i grundspelet och 
mot shodanspelaren Glushchenko, som kom 
ända till semi då han slogs av samme Lee.
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intolerant reseattityd, för genast man kommer bort 
från turiststråken är befolkningen i allmänhet inte van 
att kommunicera annat än på sitt eget språk. Och att 
ryssarna var så öststatsmässigt ickeservila var efter ett 
tag riktigt befriande. Inget extra smilande, inget göra-
sig-till. Skönt. Däremot är det inte acceptabelt att 
arrangören inte utnyttjar de möjligheter till goutveck-
ling som finns när hundratals entusiaster är samlade 
och tillgången på proffs är extremt god. Visst kan 
enskilda proffs klandras för dåliga initiativ, men det är 
i första hand en arrangörsfråga. Särskilt när proffsens 
språkkunskaper ofta är begränsade är det extra viktigt 
att arrangören gör allt för att säkra att tillgängliga 
resurser utnyttjas. Det gjorde inte dessa arrangörer, 
vilket var under all kritik.

Staden
Slutligen några ord om staden St Petersburg och själva 
Peterhof. Vi bodde alltså vid universitetsområdet, eller 
snarare vid ett bostadsområde i närheten av Peterhofs 
universitet. Fyrtiofem minuter till fots eller betydligt 
snabbare med buss låg själva Peterhof, som alltså varit 
ett av tsarernas ”sommarställen”. Det var en praktfull 
samling palats med helt sagolika vattenspel. Jag vandrade 
omkring i timtal och njöt av omgivningarna, samtidigt 
som jag inte kunde låta bli att beklaga både att sådan lyx 
ursprungligen byggdes trots en så fattig befolkning och 
att när nu staden rustas för jubileet så är det dessa skryt-
byggen som får pengarna istället för områden som det 
vi bodde i, som förblir rena rucklen. Känns inte som en 
slump att det är från Ryssland uttrycket Potemkinkuliss 
härstammar, syftande på de kulisser som furst Potemkin 
byggde vid Katarina den storas rundresor i landet för att 

hon skulle slippa se den enorma fattigdomen.
Själva St Peterburg är också det en mycket vacker 
stad vid floden Neva, med mängder av storslagna 
byggnader och den imponerande paradgatan Nevskij 
Prospekt. Mest imponerad var jag trots allt av Hermit-
aget, det konstmuseum i Vinterpalatset där 350 rum 
förevisar tusentals och åter tusentals konstverk av alla 
de slag. Många av rummen är också palatsinteriörer, 
så det blir ett slottsbesök samtidigt. Jag gick där en 
hel dag, med återkommande besök på museikaféerna 
för att samla energi, och fick ändå inte nog. Den som 
varit i St Petersburg utan att besöka Hermitaget gör 
en jättemiss.

Nöjd?
Efter denna klagolåt är det inte lätt att förstå varför 
jag hävdar att jag är nöjd. Och trots att det är sant att 
det var skönare att återvända hem den här gången än 
från Dublin där jag nästan ville stanna, så är det en 
fantastisk upplevelse att åka på go-EM som inte ens 
detta arrangemang kan ta bort. 
Det är den ojämförligt största go-händelsen på hela 
året, och det är synd att inte fler tar chansen när den 
ges. Att få spela go i ett så lugnt tempo och med 
sån tid till återhämtning och analys är i sanning 
ett privilegium. Att göra det i andra kulturer och 
sammanhang än ens eget är en extra bonus. För även 
om värmen här var stundtals nästan outhärdlig och 
omgivningen sliten, så var vi alla samlade på en plats 
och hade obegränsad tillgång till varandra och därmed 
det vi var där för: go. EM är en gofest som inte ens ett 
dåligt arrangemang kan förstöra.  ❍	●

A dozen Go-tourmaments
Matti

Since the last Nordic Go magazine Finns took part 
in about dozen Go-tourmaments:
 27.-29.6. a tournament to support Viktor Bodanov 
was arranged in Helsinki. All the tournament fees 
were given to Viktor. Alexander Dinerstein donated 
go4go subscriptions as prizes.
 Preregistrations for summer camp showed that 
Herrala would be too small, and another place for the 
camp Päivölä in Valkeakoski was found. Almost 50 
persons participated the the camp and everyone en-
joyed it. The place can accommodated more then 100 
persons so we are safe at least for a couple of years. 
Some others did not like to go to Päivölä and arranged 
more private events! 

 Seventeen Finns visited St. Petersburg in the 
European Go Congress. A bunch of foreigners joined 
the train group from Helsinki to St Petersburg. Two 
of them joined us in at the border Vainikkala, because 
they had tried to enter Russia the day before when 
their visa was not yet in effect.
 The qualification for the Finnish championship 
had a record of 64 players. 11 dan players formed the 
top McMahon group. Two shodans Kare Jantunen with 
5-0 score and Kari Visala with 4-1 score joined the four 
earlier qualified players. The place Kaapelitehdas (old 
cable factory) suits very well for the tournament. There 
is enough space to play and games can be analysed in 
the bar in next room.
 More tournament information can be found at 
http://www.suomigo.net/Wiki.jsp?page=Turnaukset
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Tålamodets reporter
Av Niklas Möller

En av de första, heta kvällarna i St Petersburg sitter jag, Tomas, 
Erik O, Henric och flera andra hukade över ett parti. Ett av 
dagens alster, nu i analysläge. Fram och tillbaka analyserar vi, 
stenarna åker av och på brädet. En svår ställning, många av 
våra förslag är överspel – det enda vi är överens om är att det 
måste finnas något skarpare i ställningen än partidragen. Då 
och då ställer sig andra deltagare och tittar på oss en liten stund 
innan de går vidare. Det är ofta begränsat kul när språket är 
ett annat och stenarna flyger fram och tillbaka utan att den 
röda tråden är synlig.

Efter en stund märker jag att en gestalt i motsats till 
de andra inte bara vilat hos oss för att sedan trippa 
vidare, utan stilla betraktar vårt slagfält utan ett uns av 
vare sig förvirring eller otålighet. En man obestämbar 
ålder – övre trettioårsåldern och uppåt – står bredvid 
oss med blicken riktad mot brädet, utan att reagera 
på varianterna vi slänger fram men definitivt med på 
det som händer. Jag känner inte igen honom, men 
det är så tidigt i turningen att det inte säger något. Är 
han proffs eller amatör, spelar han i turneringen eller 
inte? Jag vet inte, men något i hans uppsyn övertygar 
mig om att han tillhör den övre echelongen av spelare. 
Tillslut vänder jag mig till honom och frågar om han 
har några kommentarer.

Först ser han lite generad ut, skakar på huvudet med 
något som liknar en urskuldande min. Men sedan 
börjar han peka mot brädet. En veritabel störtflod av 
sekvenser följer. Först lägger han upp några varianter 
kring den aktuella situationen, sedan backar han och 
visar vad vi tidigare missat. Vi inbjuder honom att 
sitta ner och tillbringar en lång tid med att föreslå 
drag och se honom smaka på dem, pröva dem innan 
han lägger ut ett drag eller en sekvens och kommer 
med ett omdöme.

Lee Kwang-Koo är koreansk 6-dan-amatör och 
goreporter. Han bevakar kongressen för Monthly 
Baduk. I Sydkorea är intresset för både de europeiska 
och amerikanska go-kongresserna stort. I takt med att 
go vuxit sig så ofantligt starkt i landet som det gjort 
sedan slutet av 80-talet har man börjat intressera sig 
för spridningen också i den del av världen där spelet 
är nästan okänt. Hos oss, alltså. Därför bevakar man 
kongresserna trots att det är små tävlingar sett med 
koreanska mått.

Jag analyserar under tävlingens gång nästan varje parti 
jag spelar under kongressen med Kwan-Koo. Han 
är en storartad analytiker, både stöttande, tålmodig 
och pedagogisk. Han visar en sån kärlek för spelet 
att han varje gång vi analyserat klart nästan verkar bes-
viken över att jag inte hade flera partier att komma 
med. Hans analyser är klara och ofta överraskande 
dynamiska, och han ger verkligen en känsla för spelets 
möjligheter. Ofta skakar han på huvudet när jag vill 
veta vem som står bäst och säger att han bara är 6-dan 
medan den här ställningen krävde en 9-danare; men 
så prövar han några alternativ och konstaterar oftast 
vem som står bättre. Om han skriver till närmelsevis 
lika bra som han analyserar är han en toppenreporter.

Kwan-Koo är alltså utsänd av Monthly Baduk, en 
gotidning med en upplaga på fyrtiotusen exemplar 
(dvs några fler än Nordic Go Journal). Dessutom 
skriver han om go för en av de största dagstidningar-
na, vars namn han halvöversätter till ”Good-Day ilbo” 
(ilbo betyder dagstidning). Tidigare hade han under 
tio år jobbat åt en annan av de stora dagstidningarna, 
Chosun ilbo.

Kwan-Koo visar sig vara 48 år – vilket jag aldrig 
gissat på – och har varit gojournalist sedan mitten av 
80-talet. Med andra ord har han bevakat go under 
hela den koreanska go-boomen, sett Cho Hun-hyeon 
och sedan Yi Chang-ho dominera den internationella 
scenen. Hans engelska är tydlig men ordförrådet 
något begränsat, och huvuddelen av vår konversation 
är koncentrerad på gospelet. Men när han berättar om 
koreansk go märker jag hur stolt han är över framgån-
garna. Han berättar om de privatlektioner i go många 
barn tar, om hur många gostudenter det finns i landet 
och hur bra det går internationellt för Sydkorea. Att 
det funnits en kabelkanal som bara sänder goprogram 
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visar på vilken gofeber som råder i landet, och Kwan-
Koo personifierar för mig hela den entusiasmen.

Innan gojournalistiken var Kwan-Koo ”vanlig” 
journalist på en av landets största tidningar, Dong-A 
ilbo. Åttiotalet var dock politiskt en turbulent tid i 
landet, som haft ett skakigt demokratiskt status allt-
sedan nationen bildades 1948, och massmedierna var 
tämligen hårt kontrollerade. I synnerhet under Chun 
Doo-Hwans regim 1980-88 var landet auktoritärt 
styrt. Kwan-Koo tillhörde dem som fick sluta av 
politiska skäl.

- Plötsligt stod jag utan jobb. Jag har alltid varit 
mycket intresserad av go, och en vän frågade om jag 
inte ville försöka bli gojournalist. En tidning höll 
en tävling där både gospelandet och skrivtalangen 
testades. Jag anmälde mig och vann första pris.

Sedan dess har han varit gojournalist på heltid, och 
har följt det mesta i govärlden. Han har följt både 
japanska och koreanska titelmatcher, internationella 
såväl som nationella tävlingar, rest runt i större 
delarna av Asien där det spelats go. - Och nu även 
Europa, ler han.

Under våra samtal och 
analyser är Kwan-Koo lugnet 
och mildheten själv. Det 
är få situationer under våra 
analyser då han föredrar 
krångliga fightingsekvenser 
framför någon överlägsen 
variant av det fredliga och 
flexibla slaget. Han ter sig 
som gospelarnas Buddha, helt 
olik den koreanska gostil jag 
väntat mig.

En av de sista kvällarna ska 
alla närvarande koreaner 
möta resten av den samlade 
världen, och Kwan-Koo 

hamnar på ett av de högre borden. Plötsligt får jag 
se en helt annan sida av honom. Till det yttre är det 
samma lugna, vänliga ansikte, men det som utspelar 
sig på brädet är något helt annat. Efter en tämligen 
normal öppning från båda sidor ser jag plötsligt hur 
kaos bryter ut på brädet. En inledande skärning om 
vilken jag tänkt ”modigt, hur ska han parera det här” 
utlöser en helsidesfight som Kwan-Koo verkar ha total 
kontroll över trots att snart sagt alla grupper för båda 
spelarna är avskurna. Kwan-Koo är steget före hela 
tiden, viker inte och kontrar varje angrepp med de 
skarpaste dragen. Den japanska motståndaren svettas 
ymnigt och trots att jag egentligen är för dålig för att 
hänga med i svängarna förstår jag att det inte är långt 
kvar. Men plötsligt går Kwan-Koo fel i vad som måste 
varit ett japanskt desperationsangrepp, och läget är 
blixtsnabbt det omvända. Kwan-Koo kämpar men 
förlorar tillslut partiet med några poäng tillgodo. Jag 
är nästan lika svettig som de båda kombattanterna 
och inser plötsligt hur mycket potentiell svärdsegg det 
gömmer sig även bakom en fredens riddare som den 
milde Kwan-Koo.

 ❍	●

Lee Kwang-Koo (längst till höger) tillsammans 
med fyra unga koreanska spelare.



NORDISK	GOBLAD NR	3	2003 12

2 små historier fra Russland.

Russisk service
Russiske banker og offentlige institusjoner har vel 
ennå ikke akkurat vunnet verdensry for sin service, 
hvilket mange har fått smertelig erfare. Men av og til 
lønner det seg å ikke gi seg så lett, hvilket følgende 
historie er et meget fornøyelig eksempel på. Den ble 
fortalt oss av en hollandsk kyu-spiller, som hadde 
basert seg på reisesjekker i form av American Express, 
og derfor var meget lettet når han en dag entret en 
bank og fant en plakat på veggen som fortalte at her 
tok man imot American Express. Men vel framme ved 
skranken ble han til sin forbauselse bare møtt med sur 
hoderisting og ‘njet njet’. Ganske så irritert gikk vår 
hollandske venn bort og rev ned den nevnte plakaten 
fra veggen, tok den med seg fram til skranken og 
regnet med at nå måtte de da gi seg. Til ingen nytte. 
Det førte bare til om mulig enda surere hoderisting og 
‘njet njet’.
 De aller fleste av oss ville vel ha gitt opp på dette 
tidspunkt. Men vår venn fant på råd: han hadde mer-
ket seg at det utenfor banken stod en sikkerhetsvakt 
av den myndige sorten, med full uniform og pistol i 
beltet. Så vår venn tok valgte å ta med seg plakaten og 
sine American Express ut til sikkerhetsvakten og klarte 
å få denne til å skjønne hva problemet bestod i. Så 
skjedde det utrolige: Vår venn kunne berette hvordan 
ansiktsuttrykket til samtlige av de bankansatte stivnet 
til idet sikkerhetsvakten entret banklokalene og sa “Gi 
denne mannen penger!”  eller noe tilsvarende på rus-
sisk. Og undrenes tid er ennå ikke forbi: nå fikk vår 
venn faktisk løst inn sine American Express!

Juks
Mens den forrige historien kan karakteriseres som 
tragikomisk, er følgende historie bare tragisk.

Som kjent er det fullt lovlig å ta seg hvilepauser under 
et parti. Meg bekjent er det heller ingen regel som 
forbyr en å ta med seg partinotatene når man forlater 
bordet. Men noe mistenkelig syntes en tilskuer til et 
parti i Europamesterskapet i St Petersburg mellom 
en ung russisk gutt og en eldre veslig mann det var, 
når den russiske gutten tok med seg partinotatene og 
ble borte i noen minutter straks etter at en vanskelig 
midtspillskamp brøt ut. Så da dette gjentok seg etter 
at enda noen trekk var unnagjort, bestemte vår tilskuer 
seg for å følge etter gutten. Det viste seg at unggutten 
tok med seg partinotatene til en sterkere russisk spiller 
(også dette en ung mann), som åpenbart forklarte den 
svakere spilleren situasjonen på brettet, og anga hva 
han mente var de beste trekkene etter dette.
 Vår sjokkerte tilskuer valgte å vente til partiet var 
over med å fortelle den eldre spilleren hva han hadde 
sett. Han foreslo at de sammen gikk til turneringsle-
delsen for å få begge de to unge spillerne diskvalifisert. 
Men den eldre spilleren ønsket ikke dette, og sa at 
det å vinne partiet ikke var så viktig for ham. Det var 
bedre at de yngre spillernes sensei ga dem en leksjon 
om spillets etikk.
 Så i stedet valgte vår tilskuer å offentligjøre 
historien i siste nummer av kongressbulletinen under 
tittelen: “Sensei, help us keep the game pure”. Uten å 
nevne navn, og med en avslutning hvor han uttrykte 
håp om at eldre russiske spillere ville lære den yngre 
generasjonen mer om hva slags innstilling man bør ha 
ved Go-turneringer, kanskje også oversette artikkelen 
til russisk for de av de yngre som ikke behersker 
engelsk. La oss håpe at oppfordringen blir fulgt, slik at 
vi unngår å se tilsvarende oppførsel igjen! 

A comment on Henric’s report of the Annual General 
Matti Siivola
The rules for delegates have been the same for several last 
years. The person nominated to represent a member of EGF 
must be member of that national association. After AGM in 
Dublin 2001 Henric Bergåker pointed out that membership 
of Armenian delegate had not been verified. Since then I 
have been checking membership if I suspect the opposite. 
In 2002 Spain did not follow instructions on appointing 
its delegate. They did not provide him paper letter nor did 
they send email to me. In the meeting Henric insisted that 
Spain had a proper delegate and that email had been send 
to confirm this. I accepted the spanish person as delegate. 

After returning home I did not find any email about the 
nomination. I asked the Spanish Go association whether the 
person was its delegate. After about four months I received 
confirmation. This year the Spanish Go association did not 
follow the instructions either. they did not send email to 
EGF or provide a paper letter to the delegate. When starting 
the meeting some prints of email were shown to me, but 
none of them stated that the person was a member of the 
Spanish GO Association.
Henric has earlier pointed out some flaws in the practises. 
When I correct them, I don’t understand the complaint on 
changing things.
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Japan festival 
10. august 2003 - Valby

Kjeld Petersen

For en enkelt dag, midt i august, kunne man opleve 
en del af den Japanske kultur i en baggård midt 
i København. Der var inviteret til at alle mulige 
foreninger med rødder i Japansk kultur, kunne 
komme og præsentere hvad de sådan går og laver. 
Her iblandt var også Københavns Goklub.
Omkring et imponerende Japansk inspireret hus, 
var der opstillet en række havepavilloner, og ca. 
for hver anden pavillon var der en ny forening der 
fremviste deres del af den Japanske kultur.

Igo
Københavns Goklub havde fået plads inde i huset, 
ved borde der var meget velegnet til at sidde og spille 
ved. Bordene var også, meget praktisk og strategisk, 
placeret lige foran baren, så både de spillede havde 
hurtig og let adgang til nye forsyninger af diverse drik-
kevarer, men også at alle andre der kom forbi baren, 
og ville forsyne sig, netop kunne se dette fascinerende 
spil. Der var stort set ikke et eneste tidspunkt, hvor 
der ikke sad mindst 5-10 personer og spillede eller 
forklarede regler. Først sent på dagen omkring kl. 
15:00 ebbede det ud, men det var så hele festivalen 
der langsom blev tom.

Spillet blev på alle tidspunkter studeret meget intenst, 
og der var mulighed for at spille imod såvel nybegyn-
dere som stærke dan spillere. http://www.kgok.dk/

Kirin
Her har vi for resten et billede af en af de 
forsyninger der blev hentet i baren. Kirin 
er Japansk øl, og efter egne erfaringer 
kan jeg berette at denne øl smager 
fortrinlig. Faktisk smager den så godt, at 
man gerne drikker flere af dem i træk.

Sushi
Det japanske køkken var også repræsen-
teret. I en provisorisk opbygget restau-
rant kunne man vælge mellem Sushi 

eller Yakitori (grillspyd), og selvfølgelig en Kirin til at 
skylde ned med.

Havde man nu fået smag for Sushi, kunne man købe 
et gør-det-selv sæt til sit hjemlige køkken.
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Bonsai
Men ellers var det bare om at summe rundt mellem 
de forskellige pavilloner og se på. Som her f.eks. ved 
Dansk Bonsai Selskab. 

Ved at vikle ståltråd rund om grenene kan man forme 
træet til at få den facon, som man ønsker. Bonsai 
træer kan blive meget gamle, hvis man passer dem 
rigtigt med vanding, næring, beskæring og lys. De 
små blade på træerne kommer frem ved et lille trick. 
Normalt springer træerne ud én gang om året, men de 
provokeres til at gøre det 2 gange.
http://bonsai-danmark.dk/

Ikebana
”Himlen, mennesket og jorden” hedder denne blom-
steropstilling med 3 røde roser placeret i 3 niveauer. 
Til forskel fra traditionelle danske blomsterdekora-
tioner, er det meget vigtig at Ikebana ser levende ud 
og ikke overfyldt. Typisk bruges der en rimelig stor 
flad skål med vand og en lille fakirseng (3-5 cm), hvor 
blomster og grene bliver stukket ned i. ”Himlen, men-
nesket og jorden” er en af de første man prøver at lave. 
Senere kan man så lave sine egne kreationer, når man 
har lært de grundlæggende egenskaber.
http://www.ikebana.dk/

Origami
Et kvadratisk stykke papir er alt hvad der skal til, for 
at lave en simpel figur i Origami. Til de 2 japanske 
damer på billedet skal der dog lidt flere til. Men det 
er stort set kun kvadratisk papir der bruges i Origami. 
Saks bruges meget sjældendt, og lim bruges stort set 
aldrig.

Til at lave én æske skal der 8 kvadratiske stykker papir 
til. Og det mærkelige er at stykkerne til låg, er lige så 
store, som dem der bruges til æsken selv. Det er kun et 
spørgsmål om hvordan papiret foldes.
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Shiatsu
Var man tidlig tilstede på festivalen, og kunne vente 
hele dagen, havde man muligheden for at skrive sig op 
til en prøve time (30 min) i Shiatsu massage. Men man 
skulle altså komme tidligt. Alle tider var optaget da jeg 
kom. Men det så yderst behageligt ud, for dem der fik 
en tur. Shiatsu er en gren af akupunktur og har rødder 
ca. 4000 år tilbage. Med tryk på akupunktur punkter 
og stræk af ryg og hofter stimuleres blodcirkulationen 
i kroppen. Det siges at den der giver massagen kaldes 
moderen og den der modtager kaldes barnet.
http://www.shiatsu-massage.net/

Taiko
3 gange i løbet af dagen var der 
opvisning inde i huset. Opvisningen 
startede dog altid med en procession, 
rundt på pladsen foran huset for at 
gøre alle bekendt med opvisningen.

Men det var ikke til at overhøre 
starten på opvisningen. Hele huset 
og pladsen foran blev overdøvet at 
kraftfulde trommer al la Safri Duo. 
Fed lyd. Det var som om rytmen 
i trommerne gik lige ind i hoved, 
rystede det hele en gang, og bagefter 
sad det hele meget bedre.
http://www.seidokan.dk/

Aikido
Det næste på programmet var en opvisning af Aikido. 
En kamp sport, hvor det gælder om at uskadelig gøre 
modstanderen, som her på billedet hvor en kniv bliver 
taget fra angriberen og han bliver placeret i en hånd 
lås. Aikido er ikke en angrebskampsport, men bruges 
fortrinsvis til forsvar.
http://www.ki-aikido.dk/

Kyotaku
Som afslutning på hver 
opvisning kom der noget, der 
var noget mere roligt. Kyotaku 
er en speciel bambusfløjte, og 
det kræver stor koncentration 
at spille på den. Hvis man 
ikke kan slappe fuldstændig af, 
samtidig med at man spiller, er 
det ikke sikkert at der kommer 
de rigtige lyde ud. 

Jeg har ikke kunne taget alt med, hvad der 
var at se på festivalen. Jeg har kun valgt det 
ud, som jeg synes der var mest interessant. 
Men festivalen er en årlig tilbagevendende 
begivenhed, så følg med på internettet, 
hvornår der er tid igen næste år.

Anden anmeldelse at Japan festivalen
http://www.budodanmark.dk/NY/down-
load/festival-anmeld.htm.  ❍	●
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24. Go turnering i Kiel
6. og 7. september 2003

Kjeld Petersen

Endnu engang var der så Kieler turnering. 
Denne gang den 24. Før lå turneringen i samme 
uge som Kieler Woche, men det er blevet ændret 
fordi mange af de deltagende ikke kunne nå at 
være med til begge dele.

I år var der i alt 51 deltagere. Fordelin-
gen lå så der ca. var 1/3 i hver af disse 
styrke områder: 4d-1d, 1k-5k og 
6k-25k.
Fra arrangørenes side blev der lagt op 
til, at der næste år skulle være dobbelt 
så mange deltagere, fordi det så blev 
25. gang at turneringen skulle afholdes. 
Det kan jeg jo så kun videre give her, og 
opfordre dig til at planlægge en tur til 
Kiel næste år på ca. samme tid, som i år. 
På http://www.dgob.de/ er der mulighed 
for at finde turneringskalenderen for 
hele Tyskland.
Ud af de 51 deltagere, blev jeg den bedst 
placerede dansker! (nr. 27), men jeg var 
også den eneste.
Arrangementet var yderst velorganiseret, som det jo al-
tid er, når det er Tyskerne der skal gennemføre noget. 
Spillelokalerne var rimelige, dog rungede de lidt når 
der kun var få personer. Men vejret var også så godt, at 
flere trak udenfor.
Prisen for at deltage var også meget overkommelig. Ca. 
100,- kr. for turneringsafgift og forplejning i 2 dage.

For at turneringen kunne afvikles 
effektivt, var der akkumulerende 
byoyomi, det vil sige første gang 20 sten 
på 10 minutter, anden gang 25 sten på 
10 minutter, tredje gang 30 sten og så 
videre. Hvis man ikke lige har prøvet 
dette før, så er det en god ide at øve sig 
først, fordi det er lidt overraskende hvor 
mange sten man pludselig skal til at 
ligge 3. og 4. gang.
Vinder af turneringen, eller vinderne 
af turneringen blev; Elisabeth Ente 3d 
(Kiel) og Yang Liu 4d (Hamborg). Ved 
deres indbyrdes kamp var det Elisabeth 
der vandt, men da vinderen blev afgjort 
efter point, SOS og SOSOS var der 
altså 2 vindere.

Der var rimelig mange stærke spillere, så top gruppen 
(6) bestod udelukkende af 4d og 3d spillere.
Søndag var der salg af bøger og andre remedier. Og 
der var meget at vælge imellem. Stort set alle bøger, 
der er udgivet, var til salg. Det var også meget velor-
ganiseret. Jeg håber der er flere danskere der vil med 
næste år til Kiel.  ❍	●

Invitation: London Open Go Congress
Geoff Kaniuk 

The London Open Go Congress is now being 
held for the third year running ina very central 
location at the International Students House 
near to Regent’sPark.  There you can play Go, 
Eat, Drink and Sleep all in the same premises.
The on-site accommodation cost varies from 
£11 to £31 per person per night and if you 

want to join our tournament you are advised to 
book early, as London gets very busy on New 
Year’s Eve.  

The dates are 28 to 31 December2003, 
and you will find full details via
http://www.european-go.org/toyotatour or 
http://www.britgo.org
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7 problemer
Pål Sannes

Sort trekker og dreper i alle problemer (i ett av dem: via ko)

1

2
3

4

5

6

7

Lösningar på sidan 34
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Leksand Open 2003
   Henric Bergsåker

Leksand Open, in Hjulbäck by lake Siljan, was played as 
usual in August, now for the third time. This year the week-
end tournament 9-10/8 was preceded by a three day go camp 
6th –8th of August. In fact, players started to gather in Hjul-
bäck already on the Monday and Tuesday.  The 106 partici-
pants from eight different countries in the main tournament 
makes it by far the biggest tournament in any Nordic country 
ever, with the exception of the European Championship in 
Copenhagen 21 years ago. More importantly, the very nice 
arrangements, the lovely weather and the friendly atmosphere 
made the event a very pleasant experience. 

I arrived myself on the Wednesday, in the company of 
Alessandra and Nicola from Rome, my girlfriend, my 
daughter and three more young girls from Stockholm, 
just in time for lunch. In the afternoon some of the 
stronger players gave simultaneous games to beginners 
and kyu players. This was followed by a lightning 
tournament in six rounds with 60 participants. Full 
handicap was given up to nine stones, at larger rank 
differences the handicap was extended to additionally 
10 points of komi per rank difference, which meant 
that quite a few games were played with more than 
100 points of komi. Carl Johan Ragnarsson 2d from 
Stockholm/Malmö won the lightning tournament 
with six straight wins, followed by Oliver Boas(NL), 
Martin Schmidt(D), Erik Ouchterlony(S), Ralf 
Hendel(D) and Sten Li(S), all with 5 wins out of six. 
In the evening there was a grill party down by the 
lake. On the Thursday Willemkoen Pomstra 5d from 
Tilburg in the Netherlands and Martin Li from Bor-
länge gave a lecture with game commentaries. In the 
evening we all celebrated Martin Stiassny, who offered 
a big birthday party centered around Eddie Chang’s 
fabulous chinese buffet dinner. The main event on 
the Friday was the four rounds team tournament, a 
competition between freely composed teams of four, 
once again with the severe full handicap rules from 
the lightning tournament. This tournament was won 
by the Borlänge team, starring Martin Li, Olof Fridh 
5k, Dan Li 10k and Gustav Olai 15k, which achieved 
two wins and two jigos. There was also a continuous 
”5 days 4 nights” tournament, which was won by 
Gustav Olai. Adding to these preparations the swim-
ming, the eating,  the enjoyment of good company 
and the outdoor opera performance in Dalhalla which 
many attended, we were all well trained and coached 
for the main event, which took place on Saturday and 

Sunday. Willemkoen Pomstra won the tournament 
with five straight wins, followed by Stefan Budig 4d 
and Thomas Jipp 4d. The best Nordic players were 
Ulf Olsson 4d, 7th, Mikhail Nesterenko 4d, now 
living in Malå, 8th and Pål Sannes, 4d, 9th.   Many 
new players experienced their first tournament in 
Leksand. We left Siljan on Sunday afternoon, satisfied 
with a wonderful go vacation, slightly sad to leave but 
looking forward to next year’s edition of this unique 
event. Leksand Open is sponsored by Tomoku Hus 
AB in Insjön.

Lightning tournament, best placed:
1.  Carl Johan Ragnarsson (S), 6 wins.
2-6. Olivier Boas (NL), Martin Schmidt (D),  

Erik Ouchterlony (S), Ralf Hendel (D),  
Sten Li (S), 5 wins.

Team Tournament, best placed:
1. Falun/Borlänge  (Martin Li 5d, Olof Fridh 5k, Dan 

Li 10k, Gustav Olai 15k)
2. Team Shi  (Robert Fredholm 9k, Johan Ternström 14k, 

Marko Vainiokanges 20k, Robert Andersson 27k)
3. Vychutnaj  (Charlie Åkerblom 12k, Martin Wik-

lund 12k, Anders Edlund 13k, Simon Eriksson 15k)
4. Overplay  (Pål Sannes 4d, Erik O. 2d, Nicola 

Troiani 2k, Mattias Sandström 4k)
5. de Randerbille  (Willemkoen Pomstra 5d, Olivier Boes 

1d, Lukasz Lew (PL) 3k, Kasia Glowacz (PL) 10k)  
6. Yonrensei  (Magnus Persson 2d, Mikael Andersson 

1d, Mats Nygren 5k, Thomas Gaebler (FI) 7k)
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 Results, main tournament:
1 Pomstra, Willemkoen 5d Ned 37 11+ 10+ 2+ 4+ 5+ 5 174 874
2 Budig, Stefan 4d Ger 36 7+ 3+ 1- 9+ 13+ 4 176 866
3 Jipp, Thomas 4d Ger 36 14+ 2- 12+ 6+ 4+ 4 174 867
4 Funke, Ralf 3d Ger 35 8+ 13+ 6+ 1- 3- 3 177 8611⁄2
5 Kroll, Harald 3d Ger 35 9+ 6- 14+ 7+ 1- 3 175 864
6 Kaper, Erik 4d Ned 35 18+ 5+ 4- 3- 9+ 3 173 870
7 Olsson, Ulf 4d Swe 35 2- 11+ 10+ 5- 12+ 3 173 868
8 Nesterenko, Mikhail 4d Rus 35 4- 17+ 9- 19+ 10+ 3 1691⁄2 856
9 Sannes, Pål 4d Nor 34 5- 18+ 8+ 2- 6- 2 174 8631⁄2
10 Hendel, Ralf 3d Ger 34 20+ 1- 7- 18+ 8- 2 173 8541⁄2
11 Grzeschniok, Anton 3d Ger 34 1- 7- 16+ 12- 23+ 2 173 845
12 Ouchterlony, Erik 2d Swe 34 19+ 20+ 3- 11+ 7- 3 171 858
13 Ragnarsson, Carl Johan 2d Swe 34 21+ 4- 20+ 14+ 2- 3 171 855
14 Marz, Michael 3d Ger 34 3- 26+ 5- 13- 22+ 2 170 846
15 Bäcklund, Staffan 2d Swe 34 17- 24+ 19- 25+ 18+ 3 1641⁄2 829
16 Thulin, Mikael 1d Swe 34 29+ 31+ 11- 20+ 19+ 4 164 829
17 Abrahamsson, Jörgen 2d Swe 331⁄2 15+ 8- -- -- -- 1 162 799
18 Li, Martin 5d Swe 33 6- 9- 21+ 10- 15- 1 170 8481⁄2
19 Kitsos, Michael 2d Ger 33 12- 22+ 15+ 8- 16- 2 170 833
20 Nohr, Thomas 3d Ger 33 10- 12- 13- 16- 25+ 1 168 843
21 Gawron, Christian 2d Ger 33 13- 25+ 18- 23- 30+ 2 164 827
 Persson, Magnus 2d Swe 33 24- 19- 27+ 26+ 14- 2 164 827
23 Martin, Per-Erik 1d Swe 33 32- 28+ 24+ 21+ 11- 3 163 821
24 Knuth, Hannes 1d Ger 33 22+ 15- 23- 32+ 27+ 3 163
25 Andersson, Mikael 1d Swe 32 28+ 21- 30+ 15- 20- 2 164 8151⁄2
26 Bergsåker, Henric 1d Swe 32 27+ 14- 33+ 22- 31- 2 162 809
27 Boas, Olivier 1d Ned 32 26- 29+ 22- 28+ 24- 2 162 808
28 Kontny, Klaus 1d Ger 32 25- 23- 29+ 27- 35+ 2 160 7991⁄2
29 Jakobsen, Lasse 1d Den 32 16- 27- 28- 36+ 32+ 2 159 802
30 Strand, Krister 1k Swe 32 33+ 32+ 25- 31+ 21- 3 159 802
31 Frenzel, Torsten 1k Ger 32 34+ 16- 36+ 30- 26+ 3 159 792
32 Erker, Thomas 1k Ger 31 23+ 30- 34+ 24- 29- 2 161 796
33 Beyer, Fabian 1k Ger 31 30- 40+ 26- 35- 37+ 2 154 7701⁄2
34 Christiansson, Tomas 2k Swe 31 31- 37+ 32- 42+ 36+ 3 152 7681⁄2
35 Weiland, Marcus 2k Swe 31 39+ 36- 40+ 33+ 28- 3 1511⁄2 763
36 Schmidt, Martin 2k Ger 30 40+ 35+ 31- 29- 34- 2 155 7701⁄2
37 Lew, Lukasz 3k Pol 30 44+ 34- 43+ 38+ 33- 3 149 7371⁄2
38 Bringmann, Torsten 4k Swe 30 47+ 42+ 39+ 37- 41+ 4 1451⁄2 7201⁄2
39 Lindemeyer, Manuela 3k Ger 291⁄2 35- 41+ 38- 45+ -- 2 145 718
40 Troiani, Nicola 2k Ita 29 36- 33- 35- 41- 44+ 1 149 751
41 Wikberg, Carl 4k Swe 29 43+ 39- 44+ 40+ 38- 3 1451⁄2 7251⁄2
42 Conradi, Paul 4k Ger 29 50+ 38- 49+ 34- 45+ 3 1441⁄2 7121⁄2
43 Sigvald, Joakim 4k Swe 29 41- 44+ 37- 53+ 46+ 3 141 718
44 Bieckmann, Loes 3k Ger 28 37- 43- 41- 48+ 40- 1 145 7201⁄2
45 Pettersson, Magnus 5k Swe 28 48+ 54+ 46+ 39- 42- 3 1401⁄2 700
46 Weiher, André 5k Ger 28 51+ 47+ 45- 50+ 43- 3 1391⁄2 694
47 Svanström, Mattias 4k Swe 28 38- 46- 53- 58+ 50+ 2 1361⁄2 6941⁄2
48 Nygren, Mats 5k Swe 28 45- 52+ 51+ 44- 54+ 3 136 6901⁄2
49 Fridh, Olof 5k Swe 28 53+ 50- 42- 54+ 51+ 3 1351⁄2 6941⁄2
50 Chang, Eddie 4k Swe 271⁄2 42- 49+ -- 46- 47- 1 139 686
51 Haecker, Achim 5k Swe 27 46- 53+ 48- 52+ 49- 2 137 683
52 Jakobsen, Mogens 6k Den 27 55+ 48- 56+ 51- 53+ 3 133 669
53 Rotermund, Heike 5k Ger 26 49- 51- 47+ 43- 52- 1 139 683

SOS SODOS



NORDISK	GOBLAD NR	3	2003 20

54 Buccheri, Alessandra 6k Ita 26 58+ 45- 55+ 49- 48- 2 135 673
55 Rosengren, Stefan 6k Swe 26 52- 57+ 54- 56- 58+ 2 1291⁄2 651
56 Gaebler, Thomas 7k Fin 26 57- 58+ 52- 55+ 61+ 3 1271⁄2 6351⁄2
57 Korpela, Kimmo 7k Swe 251⁄2 56+ 55- 58- 59+ -- 2 124 622
58 Eriksson, Mikael 6k Swe 25 54- 56- 57+ 47- 55- 1 1311⁄2 6521⁄2
59 Lüdecke, Jörg 8k Ger 24 66+ 62- 60- 57- 64+ 2 1181⁄2 588
60 Sandström, Martin 9k Swe 24 62- 64+ 59+ 61- 63+ 3 118 5811⁄2
61 Li, Dan 10k Swe 24 69+ 66+ 62+ 60+ 56- 4 1171⁄2 5841⁄2
62 Friedholm, Robert 9k Swe 24 60+ 59+ 61- 63- 67+ 3 117 5771⁄2
63 Englund, Mikael 10k Swe 23 65- 69+ 67+ 62+ 60- 3 1141⁄2 562
64 Sang, Liya 10k Swe 23 70+ 60- 66+ 65+ 59- 3 114 5711⁄2
65 Hjalmarsson, Daniel 10k Swe 23 63+ 67- 71+ 64- 66+ 3 111 5591⁄2
66 Strandhag, Per 9k Swe 22 59- 61- 64- 70+ 65- 1 115 570
67 Riedl, Thorsten 11k Ger 22 79+ 65+ 63- 71+ 62- 3 109 5501⁄2
68 Buchmann, Rasmus 12k Ger 22 75- 73+ 76+ 72+ 70+ 4 103 517
69 Kuhrts, Christiane 10k Ger 211⁄2 61- 63- -- -- -- 0 107 532
70 Glówczak, Katarzyna 10k Pol 21 64- 71- 72+ 66- 68- 1 109 542
71 Melander, Erik 11k Swe 21 74+ 70+ 65- 67- 73- 2 107
72 Alm, Lisa 12k Swe 21 76+ 75+ 70- 68- 74+ 3 103 519
73 Edlund, Anders 13k Swe 21 77+ 68- 79+ 74+ 71+ 4 101 509
74 Schrack, Florian 11k Ger 20 71- 76- 75+ 73- 72- 1 103 515
75 Zygmundt, Peter 12k Swe 20 68+ 72- 74- 76+ 77- 2 103 505
76 Åkerblom, Charlie 12k Swe 20 72- 74+ 68- 75- 79+ 2 101 513
77 Ternström, Johan 14k Swe 20 73- 78+ 82+ 79+ 75+ 4 95 484
78 Olai, Gustav 15k Swe 19 80+ 77- 85+ 81+ 83+ 4 89 437
79 Wiklund, Martin 12k Swe 18 67- 82- 73- 77- 76- 0 101 496
80 Markling, Magnus 15k Swe 18 78- 83+ 81- 82+ 85+ 3 87 434
81 Li, Sten 16k Swe 18 92+ 84+ 80+ 78- 82+ 4 85 427
82 Johansson, Marcus 15k Swe 17 83+ 79+ 77- 80- 81- 2 90 453
83 Eriksson, Simon 15k Swe 17 82- 80- 92+ 84+ 78- 2 85 427
84 Nilsson, Urban 16k Swe 17 85+ 81- 87+ 83- 89+ 3 81 404
85 Olofsson, Christopher 16k Swe 16 84- 86+ 78- 87+ 80- 2 85 405
86 Rosenblad, Sebastian 17k Swe 16 88+ 85- 90+ -- -- 2 72 360
87 Stiassny, Angela 16k Ger 15 -- -- 84- 85- 88- 0 76 381
88 Vainiokangas, Marko 17k Swe 15 86- 92+ 89- 91- 87+ 2 75 369
89 Middendorff, Jesper 18k Swe 15 90- 95+ 88+ 92+ 84- 3 73 3561⁄2
90 Jansson, Johan 18k Swe 15 89+ 91+ 86- -- -- 2 70 333
91 Solberg, Robin 19k Swe 15 95+ 90- 94+ 88+ 92+ 4 68 320
92 Mattsson, John 16k Swe 14 81- 88- 83- 89- 91- 0 80 386
93 Benzian-Olsson,Sebasti 20k Swe 121⁄2 -- -- -- 95+ 94- 1 53 245
94 Westlund, Johan 24k Swe 10 96+ 98+ 91- 97+ 93+ 4 441⁄2 236
95 Bergsåker, Claudia 22k Swe 9 91- 89- 97- 93- 98+ 1 501⁄2 274
96 Ståhl, Victor 25k Swe 8 94- 97- 98+ 103+ 100+ 3 35 1531⁄2
97 Andersson, Robert 25k Swe 7 98- 96+ 95+ 94- 99- 2 40 187
 Sporrong, Jacob 25k Swe 7 97+ 94- 96- 99+ 95- 2 40
99 Gaebler, Judith 30k Fin 4 100+ 101+ 103+ 98- 97+ 4 17
100 Naghibian, Mila 30k Swe 3 99- 105+ 101+ 106+ 96- 3 15 85
101 Ehn-Bäcklund, Albin 30k Swe 3 106+ 99- 100- 105+ 103+ 3 11 68
102 Ståhl, Marie 30k Swe 3 -- -- -- -- 105+ 1 1
103 Sundberg, Mattias 30k Swe 2 105+ 106+ 99- 96- 101- 2 14 85
104 Nohr, Julia 30k Ger 2 -- -- -- -- 106- 0 1 10
105 Billerström, Rebecka 30k Swe 1 103- 100- 106+ 101- 102- 1 12 51
106 TryggMonvall, Carin 30k Swe 1 101- 103- 105- 100- 104+ 1 10 53
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Martin Li och Willemkoen Pomstra 
kommenterar ett parti (foto: Gerda)

Martin Stiassny och Eddie Chang grat-
ulerar varandra för väl utfört arbete med 
denna stora gofest (foto: Gerda)

Black: Willemkoen Pomstra 5d,  
White: Stefan Budig 4d.
Leksand Open, round 3.
Comments: W Pomstra, H Bergsåker 
 and E Ekholm.

”Jag går mot döden var jag går” 
 (J.O. Wallin, Psalmb. 549,1)

The encounter between the winner and 
number two in Leksand Open was not a 
good game. In fact it was a very bad game 
for white. However, it may be instructive in 
that it is easy to see where white went wrong, 
neglecting simple strategic principles of go. It 
is also interesting to see the calm, simple and 
efficient way in which black goes about to 
punish white’s mistakes. Finally it may also 
be encouraging for kyu players to see that 
not even strong dan players are above making 
serious misjudgements.

Figure 1. With 13 black choses a belated high Chinese 
configuration. As is to be expected, the white invasion 
at 14 gives white a weak group with little space to live 
and gives black the opportunity to strengthen himself 
on the outside – the usual price to be paid for an inva-
sion. White’s second invasion at 26 is a very bad move 
and far too early. Firstly the upper side is still not very 
big, it is open because of the position of white 12, so 

an early invasion is uncalled for. Secondly the invasion 
is bound to make black strong on the outside, which 
is going to be very dangerous for the weak white 
group on the upper left side. After black 45 white has 
a lost game. In the figure position following white 50, 
the white group does not have two eyes after black A, 
white B, black C.

forts. på sidan 33
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Playing Go
By Liang Sheqiu, Translated by Qin Xuelan 

This essay describes the manner of go playing of some Chinese 
amateur players, which is perhaps quite different from yours. 
Although I myself was not like them, the stories do remind me 
of those happy hours I spent with my friends at playing go. Very 
much has been changed and I have tried to have self-control, to 
keep silence, and even to be lagom …… 

The author of the essay was a famous Chinese writer and also, of 
course, a keen lover of go. He wrote the article in 1940s, I believe, 
which was not a good time for Chinese go. The English version 
was taken from a journal named The World of English. Since the 
original context is about both Chinese chess and go, I took the 
liberty to make some changes so that it concentrates only on go.

Enjoy!  Martin Li                  

The last man I would like to play go with is a man 
with too much self-control. When he sees a huge 

group of his stones taken by his opponent, he remains 
calm and unruffled, as if nothing whatever has hap-
pened. And that air of his will surely make you feel 
flat and insipid. 
 A real gentleman seldom contests with others; he 
will, however, seek to do his opponent down in a 
game of go. When you put him on the spot, you can 
expect to see blue veins standing out on his temples 
and drops of cold sweat the size of soybean appearing 
on his forehead, or let out a sharp cry, or sigh and 
groan, or bitterly repent his folly, or keep hiccupping 
unceasingly, or flush crimson with shame, and such 
like. 
 And at such a moment, feeling carefree, you can 
light a cigarette or just take a sip from your teacup 
and savour the signs of your opponent’s discomfort. 
The pleasure you have from it, I believe, is by no 
means less than that a hunter gets from a deadbeat 
rabbit at his mercy. And from this I have found out 
something – when engaged in a game of go, you 
should resort to every conceivable means to embarrass 
your opponent, and try hard to remain calm when 
you yourself fall into difficulty. If you are unable to 
cause your opponent to suffer, why not try to let him 
find as little pleasure as possible from your trouble?

Bo (gaming) and Yi (playing go) have long been 
mentioned in the same breath in Chinese, for 

they have some features in common – both belong to 
gambling and are regarded as just slightly better than 
“being sated with food and idling all day long”. 

 Playing go, indeed is not a significant skill, yet we 
can study a man through his moves on the goboard. 
It is believed that there once lived a slow-going man, 
who, after his opponent had just played the first move 
on tengen, dithered for half an hour about at which 
corner he would play, making his opponent choose to 
give up rather than wait any longer. 
 Such people do exist: they never make a move 
unless they have thought it over again and again. It 
seems to me that they would sure win the tortoise-
hare race if they took part in it. On the other hand, 
there are also impetuous people around us, who are 
always impatient and make hasty moves in go playing, 
just like they are in a race. That is also the consistent 
way of those who eat all day long without exerting 
their minds. In a game, no one wants to be beaten; 
quite to the contrary, everybody wants to win. 
 However, what to contend for and how to scramble 
is quite different from one person to another – cal-
culating people try to save a little only to lose a lot, 
sagacious ones give up a little for a lot, intrepid ones 
fight to the bitter end in hand-to-hand combat, 
ruthless ones do not budge an inch, and competitive 
and unyielding ones each seek to beat their opponents 
only to end in common ruin. 
 There are also people who keep uttering foul and 
novel terms as they play. What is worst, we can even 
find people who develop their scrambling in go into a 
fierce fight. Once there were two players, whose long 
silence made some man of curiosity open the door 
to see what the matter was. In the extreme quietness 
neither was seen at first, later they were found grap-
pling with each other – one over the other behind the 
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door. The one who got the upper hand was trying to 
dig his stone out from the other’s mouth, so the later 
was unable to make any noise, for he would have to 
open his mouth if he tried to, and, if he opened his 
mouth, the stone would be taken out. And the stone 
being taken back, his opponent would certainly make 
a retraction, which would cause him difficulty in 
winning the game. 
 Such a serious attitude of the two is charmingly 
naïve. I myself once happened to see two men locked 
in a go game, both seated quietly with a peaceful 
expression like supernatural beings until the situation 
became critical, at which point both of them stood up 
with an aggressive look. And later when the decisive 
moment came, the two even jumped up onto the 
table.

In his Xian Qing Ou Ji (Notes at Leisure), Li Yu, 
who styled himself Liweng, said, “To play go is not 

so interesting as to watch others play, for an onlooker 
has nothing to worry about – gain or loss has nothing 
to do with him.” 
 Watching others playing go indeed is quite interest-
ing, just like watching bullfighting, cockfighting or 
cricket-fighting, yet an onlooker also has his own 
suffering, say, to keep silence while watching. He will 
have a terrible itch in his throat – itch to speak out. 
How can one keep his mouth shut and watch a man 
fall into a snare? However, your advice is usually un-
welcome – if it does make some sense, one player will 
hate you and curse you inwardly, “What a big mouth”, 
while the other, whom you intend to help, will not 
be grateful to you. “You’re telling me! I’m not a fool!” 
And if there is little or no sense in your advice, both 
players will give you a snort of contempt, “What a 
fool!” However, forcing yourself to keep it to yourself, 
you will feel very much oppressed. No wonder why 
there was a man who had just got a slap in the face 
but still cried, “Dragon! The big dragon is in danger!”

Most go players play just for diversion. Go has 
so many enthusiasts only because it suits man’s 

bellicosity. It is a contest “of wits, not of strength”. 

So you may find country folks, who stand aloof from 
worldly success, seated at the goboard in the melon 
shed or under the legume trellis, you may also find 
members of the leisured class locked in go, passing the 
time in teahouses or pubs on busy streets – “If not to 
do something senseless, how to beguile the long life?” 
 Also, VIPs in retirement from setbacks in their offi-
cial careers now living in clover, having no other scope 
to exercise their abilities, cannot but while away their 
remaining years with go. Thus we say it is to give vent 
to one’s spare energy to play go. Men are born bel-
licose. They have never ceased intriguing against each 
other. It is far better to occupy more territories on the 
goboard than to jockey for more power and profit in 
real life. It is also far better to take a group of your 
opponent’s stones than to swindle and cheat others. 

A man of the Song Dynasty had the following story 
recorded on one of his books: “Prime Minister Li 

Ne, a keen lover of go, was a man of no patience and 
impetuosity, whose anger would give way to smiles 
once engaged in a game of go. 
 Every time he got angry, his wife or some other 
member of his family would have the game of go 
brought out and placed before him quietly. Seeing 
the game, Li would calm down. Forgetting all the 
unpleasantness, he would take up a stone and turn his 
mind to go (see: Nan Bu Xin Shu, i.e., New Book of 
the South)”. 
 Whether it is true that playing go can exert such a 
favourable influence on one’s temperament, I am not 
sure. Yet it is quite true that there are people who will 
give no thought to their lives when engaged in go. 
 Two friends of mine were locked up in a game one 
day, and neither of them turned a hair when an air 
raid siren suddenly sounded. A bomb exploded on 
the ground not far away a moment later, setting the 
stones on the board dancing and the tiles on the roof 
shaking. The one not quite so absorbed was somewhat 
alarmed and rose from the table but was stopped by 
his opponent. “You leave? Then it is you that lose the 
game.” You see, what pleasure he has found in go!    

 ❍	●
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Mit næste spil var imod Jefferey, en 4d fra Canada. 
Der tabte jeg også.Tredje kamp vandt jeg over Thai-
land. Spil 4 mod Singapore og spil 5 modTjekkiet 
tabte jeg med henholdsvis 3 og 5 point.
 I senior gruppen havde Kina, Korea, Japan og USA 
kvalificeret sig tilfinalerne.

Om Torsdagen var der en dag med pause før finalerne. 
Der tog vi ud og lavedeWushu, som er kinesisk Kung 
Fu. Om eftermiddagen spillede vi bordtennis iuniver-
sitetets gymnastiksal, og om aftenen var vi ude at spise 

på enBrazilian-Arizona barbeque grill restaurant.
 Der var hård kamp i finalerne, men det endte med 
at Kina (3p) vandt overKorea (5d) i senior finalen. 
 I junior finalen vandt Koreaneren. Om aftenen 
tog vi på bådtur på Shanghais flod, udvekslede e-mail 
adresser og sagde farvel. 
 Tidligt lørdag morgen blev jeg kørt til lufthavnen, 
hvor jeg fløjtil Beijing og derefter tilbage til København.

Næste års VM vil blive afholdt i Vancouver i Canada 
og EM er i Køln.  ❍	●

Min tur til Kina
Tobias Christiani

Lørdag den 23. august tog jeg flyet fra Kastrup til Beijing, Jeg havde 
været til EM i foråret og været så heldig at blive nr. 7. Der er 4 senior 
spillereog 2 junior spillere, som hvert år kvalificerer til ungdoms-
verdensmesterskabet.
Turneringen skulle foregå på Jaotong universitetet, som ligger i 
Shanghai.Jeg tog alene af sted, men på vejen derover var jeg så heldig, at 
jeg kunnefølges med en fra det rejsebureau, hvor vi havde købt billetten.

Jeg stod i Shanghai lufthavn søndag sidst på efter-
middagen. Der var blevetsendt en guide og en taxa 
ud, for at hente mig. Shanghai er en by påstør-
relse med Sjælland,og der er omkring 16 millioner 
indbyggere.Universitet hvor vi skulle bo, og spille lå 
ca. 45 minutters kørsel fralufthavnen, så jeg fik set en 
masse af Shanghai på køreturen dertil.
 Universitetet var et stort område med mange 
bygninger. Hele go turneringenforegik i en bygning, 
der nærmest var et hotel. Der var en restaurant-
forneden, og nogle etager med værelser hvor spillerne, 
deres familie,trænere og holdledere boede. 
Jeg ankom til aftensmaden i restauranten, 
somforegik ved at man har en masse forskel-
lige retter på en roterende glaspladei midten 
af bordet. Man tager det man vil til sin egen 
tallerken, med pindeselvfølgelig. Maden 
var ok på hele turen og jeg fik både prøvet 
kænguru ogkonkylier.

Den næste dag tog vi bussen til Ing centret. 
Turneringen var ligesom EMsponsoreret 
af Ing. Der blev afholdt åbnings ceremoni, 
hvor en masse VIP’stalte. Om eftermidda-
gen skulle vi spille den første kamp. Der var 
12spillere i senior gruppen og 10 juniorer. 
Favoritterne var Kina og Korea,Japan havde 
vist nogle store turneringer på samme 
tidspunkt,så de havde ikkesendt deres 
bedste.
 Jeg skulle spille mod Chen Yao Ye, som var Kinas 
bedste senior spiller. Haner 3p og spiller i Kinas A 
liga - så mine udsiger var ikke så gode. Jegtabte også 
med 20 point, hvilket ikke skulle være så dårligt 
eftersom detvar mit første spil mod en top pro. 
De næste dage gik med at spille; tokampe om dagen. 
Vi var også på sightseeing. En af dagene var vi oppe 
i Shanghais tv tårn som er over 400 meter højt. Der 
ligger in restaurant iomkring 250 meters højde, hvor 
vi spiste og brugte tiden på at nyde udsigten.
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Her er et tillæg til artiklen ‘Min 
tur til Kina’, i form af  finale 
partietet mellem Kina og Korea.
Jeg ved ikke så meget om selve partiet, men 
det blev vundet af en Kinesisk 3p (hvid) over 
en Koreansk 5p (sort).

Figur 1 (1 –69)

Figur 2 (70 –136)
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Stockholm Open, Mälardalsmästerskap 2003
Henric Bergsåker

Öppet Stockholmsmästerskap och Mälardalsmäster-
skap spelades 14-15 juni. Tanken med Mälar-
dalsmästerskapet är att korandet av mälardalsmästare 
ska kunna rotera mellan turneringarna i Mälardalen, 
lämpligen definierat som Södermanland, Uppland 
och Västmanland. För 2004 är Västerås Open 
påtänkt som titelturnering. Turneringen spelades i en 
föreningslokal i Aspudden som fungerade mycket bra 
för ändamålet. 
I tanke att främja allmänbildningen kring regelvariant-
er spelades Stockholm Open med de nya förenklade 
Ingregler som rekommenderats av det Europeiska 
Goförbundets regel- och rankningskommitté. 
Ingreglerna är i korthet en variant av kinesiska regler, 
man räknar poäng som summan av de levande stenar 
och det inringade territorium som spelaren har när 
båda spelarna passat. För att underlätta poängräknin-

gen praktiskt används speciella skålar för stenarna, 
som gör det lätt att se att båda spelarna har exakt 180 
stenar var vid partiets start. Vid poängräkningen fyller 
båda spelarna sina territorier med stenar av den egna 
färgen så långt det går. Den som då befinns kunna 
lägga ut alla sina stenar har vunnit, medan den som 
har stenar kvar i sin skål har förlorat. Några andra 
skillnader finns också, jämfört med japanska regler, 
bland annat är självmord för två eller fler stenar ett 
tillåtet drag och kan i vissa lägen användas som kohot.    

Turneringen lockade 42 deltagare, trots att den kom 
att ligga nära inpå SM i tiden. Carl Johan Ragnarsson 
och Michael Yao delade själva turneringssegern. I ett 
särspel mellan dessa två vid ett senare tillfälle vann 
Michael  Yao och blev därmed Stockholmsmästare och 
Mälardalsmästare för 2003.

Pl  Name                   Str Club        MM    1    2    3    4    5   Pt SOS

 1* Yao, Michael            3d Stockholm   25    9+   3+   2+   5+   4-  4  118
 2  Ragnarsson, Carl-Johan  1d Malmö/Sto   25    7+   5+   1-   3+   6+  4  118
 3  Persson, Magnus         2d Uppsala     24    6+   1-  10+   2-   5+  3  118
 4  Yatao, Zhang            1k Stockholm   24   11+   9+   5-  10+   1+  4  114
 5  Andersson, Mikael       1d Uppsala     23   10+   2-   4+   1-   3-  2  120
 6  Hua, James              1k Stockholm   23    3-   8+   7+   9+   2-  3  1161⁄2
 7  Thulin, Mikael          1d Uppsala     23    2-   10-  6-  11+   9+  2  114
 8  Karlsson, Peter         2k Stockholm   221⁄2  12+   6-  --   13+  10+  3  104
 9  Martin, Per-Erik        1d Uppsala     22    1-   4-  11+   6-   7-  1  117
10  Bergsåker, Henric       1d Stockholm   22    5-   7+   3-   4-   8-  1  1161⁄2
11  Strand, Krister         1k Västerås    22    4-  12+   9-   7-  13+  2  109
12  Nordenstam, Jan-Olov    2k Stockholm   20    8-  11-  13-  15+  14-  1  1031⁄2
    Chang, Eddie            4k Stockholm   20   15+  14+  12+   8-  11-  3  1031⁄2
14  Sigvald, Joakim         5k Linköping   20   20+  13-  18+  16+  12+  4   94
15  Jonasson, Arndt         4k Stockholm   19   13-  18+  16+  12-  17-  2   96
16  Svanström, Mattias      5k Linköping   19   19+  20+  15-  14-  22+  3   91
17  Pettersson, Magnus      7k Stockholm   19   24+  19+  22+  21+  15+  5   86
18  Sätherberg, Sten        5k Uppsala     18   23+  15-  14-  22-  21+  2   89
19  Nygren, Mats            5k Uppsala     18   16-  17-  21-  20+  23+  2   88
20  Haecker, Achim          5k Stockholm   17   14-  16-  23-  19-  25+  1   88
    Eriksson, Mikael        6k Stockholm   17   22-  23+  19+  17-  18-  2   88
    Aspelin, Lars-Åke       7k Stockholm   17   21+  26+  17-  18+  16-  3   88
23  Rosengren, Stefan       6k Stockholm   16   18-  21-  20+  24-  19-  1   85
24  Aardal Hanssen,Andreas  8k Oslo        15   17-  27+  25-  23+  26-  2   79
25  Samuelsson, Olle        9k Uppsala     15   27-  28+  24+  26+  20-  3   75
26  Sivén, Johannes         9k Lund        15   30+  22-  27+  25-  24+  3   73
27  Forsberg, Malte         9k Stockholm   14   25+  24-  26-  29+  28-  2   73
28  Yllman, Jens           10k Stockholm   14   31+  25-  29-  30+  27+  3   67
29  Sandström, Martin      11k Vetlanda    14   32+  30+  28+  27-  33+  4   60
30  Rickman, William       10k Stockholm   12   26-  29-  31+  28-  32-  1   66
31  Hjalmarsson, Daniel    11k Karlskoga   12   28-  32+  30-  33-  34+  2   55
32  Pöljö, Jonatan         12k Stockholm   11   29-  31-  33+  34-  30+  2   56
33  Viper Sörlin, Mattias  15k Kista        9   34+  37+  32-  31+  29-  3   51
34  Samuelsson, Jonas      15k Uppsala      9   33-  35+  37+  32+  31-  3   43
35  Man Duong, Gia         17k Oslo         6   37-  34-  38-  41+  42+  2   22
36  Ternström, Johan       20k Östersund    6   41+  39+  40+  37+  38+  5   201⁄2
37  Josten, Eivind         18k Oslo         5   35+  33-  34-  36- free  2   34
38  Johansson, Marcus      20k Östersund    5   39+  40+  35+  42+  36-  4   211⁄2
39  Gradin, Tomas          19k Stockholm    5   38-  36-  42+ free  41+  3   18
40  Hägg, Magnus           19k Stockholm    31⁄2  --   38-  36-  --   --   0   17
41  Wiklund, Martin        21k Eskilstuna   2   36-  42+ free  35-  39-  2   19
42  Beinö, André           21k Stockholm    1  free  41-  39-  38-  35-  1   18
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Titelmatch för Stockholmsmästerskap och 
Mälardalsmästerskap 2003

Vit: Michael Yao 3d. Svart: Carl Johan Ragnarsson 
2d.
Kommentarer av Michael Yao, Staffan Bäcklund, 
Pål Sannes, Erik Ekholm och Henric Bergsåker.

Eftersom Michael Yao och Carl Johan Ragnarsson 
delade förstaplatsen i turneringen Stockholm Open 
anordnades särspel om titlarna. Detta parti spelades 
hemma hos Staffan men kunde följas online på 
KGS. Carl Johan fick de svarta stenarna. HB har 
samlat ihop några kommentarer till partiet, som 
blev rätt skarpt och taktiskt komplicerat.

Carl Johan öppnade med den irreguljära ”shima-
rin” i nedre vänstra hörnet. Vit 6 och de följande 
dragen är en standardsekvens som bryter upp svarts 
högra sida. Det vore standarddrag för svart också 
att försvara sitt hörn genom att spela svart 13 på 
vit 14, varefter vit mer eller mindre sväljer svart 9 
genom att spela vit 14 på svart 13. 
Svart 17 är skarpt men troligtvis inte så bra. Mi-
chael anger sekvensen svart 17 till vit 22 i diagram 
1 som den normala sekvensen, som ger ett lugnare 
och mer ”rimligt” parti. 
Istället för skärningen på vit 20 hade Carl Johan 
räknat med att vit skulle ta sig ut i det fria med vit 
25 följt av vit 18. 
Istället för svart 21 i figuren skulle det vara enklare 
och bättre för svart att spela 21 på A, låta vit spela 
21 som tar de två svarta stenarna och själv skära 
med svart 26.
Som alternativ till vit 28 i figuren övervägde 
Michael att spela sekvensen i diagram 2, vilken gör 
den svarta gruppen tung. 
I stället för svart 29 anger Pål svart B, som skulle 
göra svart 5 väl placerad. 
Svart 41 i figuren är återigen ett skarpt drag, 
ett sådant drag som kräver att man noga tänker 
igenom konsekvenserna innan man spelar det. 
Naturligare för svart skulle vara att blockera på 42, 
ta poäng i nedre högra hörnet och bli stark med 
centrumgruppen. 
Pål menar att svart 53 är ett överspel, svart borde 
spela på 54 istället och klara sig. 
Pål menar att vit 54 skulle vara bättre placerad på 
C, med avseende på de olika skärningsmöjlighet-
erna runt svart 51.

Figur 1. Drag 1-55.

Diagram 1 Diagram 2
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    Figur 2, drag 56-75. 
Vit tar strid igen med vit 56 i figuren. Ett alternativ för vit är att leva på 
kanten som i diagram 3. 
Svart 61 är antagligen fel, att börja med svart 65 kan vara bättre.  
Svart 73: svart var inte nöjd med att ta med svart 74 och offra sex stenar, 
utan hoppas kunna mura in den vita centrumgruppen. Det står dock 
klart att svart ligger illa till.

Diagram 3

   Figur 3, drag 76-100. 
Svart skvisar vit i centrum men ligger efter territoriellt.

   Figur 4, drag 101-138. 
Svart är piskad att att ta poäng och väljer att invadera 
med 31 istället för att försvara sin grupp längs nedre 
kanten. Det misslyckas, den svarta gruppen dör och 
svart ger upp efter 138. 
Om svart som svar på vit 30 förbinder sina grupper 
genom att spela svart 32 så kan vit säkra det nedre 
vänstra hörnet och kommer att leda med åtminstone 
15 poäng.



NORDISK	GOBLAD NR	3	2003 29Go-historia

Go-Spelet
Detta i Japan inhemska spel har först i senare tider 
blifvit kändt eller åtminstone beskrifvet i Europa. Det 
är ett spel af mycket stor betydelse och anses med 
rätta såsom en blifvande konkurrent till schack.

Såsom alla verkligt fina spel är det ett på samma 
gång särdeles svårt spel, och den antagligen mest 
framstående auktoriteten i detta fall säger, att han 
”spelat det öfver ett års tid, men ändå icke vågar 
berömma sig af att vara stort mera än nybörjare. Så 
mycket tror han sig likväl redan kunna försäkra, att 
go, hvad angår fina beräkningar, mångsidiga kom-
plikationer och spännande, eggande verkan, icke står 
efter schack. Skulle han på grund af sin erfarenhet 
draga en allmän slutsats, skulle han till och med vilja 
säga, att af de båda spelen är go det som mest håller 
intresset vid makt.” (Prof. v. d. Gabelentz i Leipzig). 

Att draga en längre gående parallel mellan de båda 
spelen är icke lätt: i schack en på förhand bestämd, 
fast uppställning och rörliga figurer af olika värde – i 
go brickor af lika värde, hvilka turvis af spelar-
ne sättas på de punkter de behaga, för att bilda 
orubbliga, men underbart på 
afstånd verkande konfigura-
tioner; i schack en gång för alla 
antingen matt eller remis, i go 
alla möjliga grader af vinst och 
förlust, från 1 till 100 och mera.

Drabbas i schack den ene 
af två jemnstarka spelare af 
något allvarligt missöde, bru-
kar hans spel vara förloradt. 
Icke så i go. Har man der 
misslyckats på en punkt, kan 
man ännu hoppas att taga 
igen skadan genom framgång 
på andra punkter; ser man att 
man icke kan vinna, får och 
måste man allt jemt söka att 
göra förlusten så lindrig som 
möjligt.

Det skulle under dylika omständigheter kunna tyckas, 
som om go vore så att säga skapadt till ett vinstspel; 
att det icke blifvit förnedradt dertill, länder spelet 
och äfven japaneserna till stor heder. Hvad schack är 
för oss, det är go för invånarne i det östra öriket: ett 
lärdt, vetenskapligt utbildadt, literärt omhuldadt spel. 
I viss mening är det ännu mera för dem: det tyckes 
vara omfattadt med allmänt deltagande.

Det är att hoppas, att spelet kommer att införas 
äfven hos oss. Om det så ock blir en medtäflare till 

vårt schack, vågar man likväl 
antaga, att konkurrensen blir 
fredlig. Båda spelen komplet-
tera hvarandra ömsesidigt, 
det enas vackra egenskaper 
kunna icke fördunkla det 
andras.

Såsom synes af figuren, har 
go-brädet två gånger 19 paral-
lela linier, som skära hvarandra 
rätvinkligt och hvilkas afstånd 
från hvarandra belöper sig till 
omkring 20 till 22 millimeter. På 
liniernas sammanträffnings- 
och skärpunkter, alltså äfven i 
kanten, sättas brickorna.

Man talar i detta spel om 
punkter, icke om rutor. Liksom 

Go-Spelet en artikel av Tom Wilson 
först publicerad i Illustrerad spelbok, en 
handbok i de flesta brukliga spel 
Beijer Stockholm 1888, sidorna 176-183 

Samma år publicerade han 
Handledning i domino, damspel, go-
spel, agon och solitär med 24 illustr.  
Stockholm F&G Beijers Bokf.-aktiebolag 



NORDISK	GOBLAD NR	3	2003 30Go-historia
vid schackspel beteckna vi de lodräta linierna med 
bokstäfver, A till och med T, de vågräta med siffror, 1 
till och med 19. Punkterna D4, D10, D16, K4, K10, K16 
och Q4, Q10 och Q16 äro på brädet betecknade med 
gröfre punkter, små stjernor eller ringar. Brickorna, 
hvita och svarta, äro platt linsformiga, i midten om-
kring 5 millimeter tjocka och af något mindre omkrets 
än en två-öring. (Formen på våra vanliga dam-brickor, 
med hög kant, skulle icke vara lämplig). Brickorna, 181 
af hvardera färgen, har den spelande i en påse eller 
ask bredvid sig.

Den mindre skicklige spelaren brukar få de svarta 
brickorna. Motspelaren kan, allt efter skillnaden i 
spelskicklighet, ge honom 2 ända till 13 brickor förut. 
Dessa brickor sättas, innan spelet börjar, sym-
metriskt, till att börja med på de nio nyssnämnda, 
särskildt betecknade punkterna D4, D10 o. s. v., 
när t.ex. två brickor gifvas förut, på D4, Q16, när tre 
brickor gifvas förut, på D4, K10, Q16, när fyra gifvas 
förut, på D4, D16, Q4, Q16, o. s. v. Vid spel med 
förgåfva sätter hvit först, eljest alltid svart. 

Spelets uppgift är för båda spelarna att med sina 
brickor bilda en eller flera kedjor, hvilka oafbrutet 
sträcka sig från en kantpunkt till någon annan punkt 
eller i brädets inre bilda en oafbruten ring, och bakom 
hvilka (åt kanten till) eller innanför hvilka qvarblifva så 
många tomma punkter (ögon) som möjligt.

Dessa tomma punkter räknas sedan vid spelets slut, 
och efter skilnaden i antal dem emellan bestämmes 
vinsten. Brickorna i en kedja måste ligga oafbrutet 
inpå hvarandra i lodrät, vågrät eller diametral riktning, 
t.ex. A4, B4, C4, C5, D6, E6.

Spelet är slut, då de båda spelarnes kedjor äro slutna 
och på alla punkter sammanträffa och då ingendera 
spelaren längre med utsigt att lyckas kan sätta en 
bricka.

En bricka är ”dödad” då den från alla fyra hufvud-
sidorna omslutas af fientliga brickor, t.ex. D4 af D5, 
C4, D3, E4, i hvilket fall brickan D4 icke har något 
ställe att gå på. Lika så dödas en grupp brickor, 
då den är omsluten och hvarken mellan den, och de 
omringande fientliga brickorna, eller inom gruppen 
sjelf finnas några tomma punkter. T.ex. gruppen I16, 
K16, K15 dödas af brickorna I17, K17, L16, L15, K14, I15 
och H16. Lika så i kanten: brickan A10 dödas af A11, 
B10 och A9; brickan A1 af A2 och B1, gruppen S7, S8, 
T8, T9 af S6, R7, R8, S9, T10, T7.

De dödade brickorna tar motspelaren bort, och de 
punkter, som derigenom bli tomma, få åter besättas. 
Finnas ännu tomma punkter qvar inom den inneslutna 
gruppen, måste angriparen besätta eller fylla dem, om 
han vill döda gruppen. Men detta låter sig icke alltid 

göra; t.ex., finnas två icke horisontalt eller vertikalt 
intill hvarandra belägna punkter inom den inneslutna 
gruppen, så är hvarje bricka, som af angriparen 
ställes på någon af dessa punkter, utan vidare sjelf 
död. Detta de tomma punkternas besättande är 
öfver hufvud möjligt endast då, när i den inneslutna 
gruppens inre icke mera än tre punkter äro tomma och 
dessa ligga omedelbart inpå hvarandra i lodrät eller 
vågrät linie, när fyra tomma punkter bilda ett T eller 
fem punkter ett kors, +.

Finns det endast två dylika punkter, är den instängde 
i regeln förlorad: angriparen besätter då den ena 
punkten, och den andra har att välja mellan antingen 
att vänta, tills fienden besatt äfven den andra punkten 
och dermed dödat gruppen, eller också att döda den 
insatta fientliga brickan; har han gjort detta, återstår 
endast en fri punkt, som angriparen derpå besätter 
för andra gången för att sålunda döda gruppen.

Äro tre lodrätt eller vågrätt inpå hvarandra belägna 
punkter tomma, så bör den anfallne söka att besätta 
den mellersta, lika så vid fyra i T-form eller fem i 
+ form; då kan fienden icke längre skada honom, 
emedan hvarje bricka han insatte utan vidare vore 
död. Besätter i detta fall angriparen den mellersta 
punkten, kan den anfallne icke längre afvända 
gruppens dödande, så vida han icke utifrån lyckas 
genombryta kringränningen.

En ofta förekommande konfiguration kallas ko , 
hvilket egentligen vill säga konst, emedan i dess 
rätta tillgodogörande stor skicklighet kan utvecklas. 
Det enklaste fallet af ko är följande: fyra brickor 
tillhörande den ena parten omsluta en tom punkt, och 
den ena af dessa brickor omslutes från tre sidor af 
motståndarens brickor. Om vi med H och S beteckna 
Hvit och Svart och den tomma punkten med +, blir 
uppställningen följande:

                        H S
                    H +  H S
                        H  S

Besätter nu svart den tomma punkten, så har han 
dödat den hvita brickan, och figuren får ett omvändt 
utseende:

                        H  S
                    H  S  + S
                        H  S

Finge nu hvit genast å nyo besätta den tomma 
punkten, så blefve det ett slående och dödande utan 
ända. Derför måste i dylika fall den slagne sätta en 
annan bricka och afvakta, om motspelaren genom 
den tomma punktens besättande räddar den hotade 
brickan:
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                       H  S
                    H S  S  S
                       H  S

Först om motspelaren underlåtit detta, fåt hvit taga 
vedergällning. Deremot, om mera än en bricka i sender 
kommit in i ko, så får revanche genast tagas. T. ex.

               S H H H                            S  H  H  H
           S +  S  S S H    derpå   S  H   +   +  +  H
               S H H H                            S  H  H  H

 derpå

              S  H  H  H     
          S +   S  +   +  H 
              S  H  H  H        

Det är mycket lätt att följa dessa figurer, endast man 
ritar upp det behöfliga antalet rutor.

Ett go-parti brukar spelas till slut i 200 till 300 satser 
(hvardera spelaren 100 till 150) och räcka väl dubbelt 
längre än ett med samma eftertanke och öfverläggn-
ing speladt schackparti. Liksom vid schack brukar 
man skilja mellan spelöppning, midtspel och slutspel.

Spelöppningen, som fordrar 20 till 40 satser, rör 
sig företrädesvis i kanttrakterna, på tredje till sjette 
linierna (C-E, O-R, 3-6, 14-17) eller så omkring. Man 
söker dervid tillförsäkra sig så mycket utrymme som 
möjligt vid kanterna och hörnen för att derifrån vinna 
en fast operationsbas till vidare framryckning mot 
midten. Aflägsnar man sig allt för mycket från kanten, 
löper man fara att bli afskuren: motspelaren afskär 
kedjan från kanten och bringar den i trångmål så att 
han genom fyllning (besättning) af tomma punkter 
kan döda, och då är detta område hans byte. I början 
af partiet bruka de spelande icke gå hvarandra inpå 
lifvet, utan hvar och en besätter punkter på tredje och 
fjerde linierna, i början mest i hörnen, der en tredje 
och fjerde linie skära hvarandra, derpå åt kanternas 
midtpunkter (H-K, 9-11). Då och då gör man väl äfven 
motspelaren en hörnplats stridig, och då utvecklas en 
kort kamp.

Tror man sig ha tills vidare vunnit en nöjaktig opera-
tionsbas i kanten, så ger man sig ut i hufvuddrabbnin-
gen, i midtspelet. Striden bryter nu lös utefter hela 
linien, än här, än der kämpas om stridiga poster, på 
ena stället söker man mota fienden, på en annan plats 
i tid betrygga sin egen hotade ställning. Spelet blir allt 
mera uppeggande och man förlorar endast allt för lätt 
i envigets hetta öfverblicken öfver det hela.

Men just på en dylik ständig öfverblick kommer det 
framför allt an; ty nu först kommer det att visa sig, 
hur mäktigt de orörliga brickorna verka på afstånd 
och hur ofta förlusten på en plats kan uppvägas af 
en fördel på en annan sida af stridsplatsen. Pjesof-

fren, de förtäckta, låtsade angreppen i schack 
förekomma äfven här; men kungen fattas, kring hvars 
figur schackspelet vänder sig: schackspelet slutar vid 
Sédan, go-spelet vid Paris!

Småningom, ungefär med den 80:de satsen före 
spelets slut, går hufvudspelet öfver i slutspelet. 
Till detta räknar man de satser, hvilka verkställa 
kedjornas anslutning till kanten och fylla luckorna och 
mellanrummen mellan kedjorna, sedan den allmäna 
uppställningen förts till slut.
På många ställen utefter kanten är det ännu tvifvelak-
tigt, hvilkendera spelaren det ena eller andra området 
slutligen kommer att tillhöra. Man tager derför en 
öfverblick af brädet, pröfvar utsigterna till vinst och 
förlust på de olika platserna och söker komma på det 
klara med, hur mycket deraf man kan tillförsäkra sig 
sjelf, hur mycket man måste offra åt fienden.

Naturligtvis har i hvarje dylik envigeskamp förhand en 
stor fördel; motståndaren har valet, om han genast skall 
inlåta sig i fäktningen och i så fall hur länge, eller om han 
hellre på en annan plats skall skaffa sig förhand.

Just dervid kan ett skickligt anlagdt go göra under-
verk, och den uppmärksammaste öfverblick af det 
hela är ovillkorligen nödvändig. Förbiseenden kunna 
äfven här hårdt bestraffas och områdenas gränser 
högst betydligt förskjuta sig, innan de äro en gång för 
alla bestående. Har man uppnått detta, följer ännu 
ett antal satser, hvilka man kallar damé, fåfänga, 
emedan de endast tjena till utfyllning af brickorna 
mellan de båda parternas kedjor, utan att ändra 
spelets resultat.

Man har rätt att sätta, så länge brickorna räcka, men 
såsom ofvan nämnts, man slutar partiet när ingendera 
spelaren längre ser någon möjlighet att med hopp 
om framgång kunna sätta någonstädes, och då man 
uppfyllt damé-formaliteten.

Den som eger den slutna kedjan, honom tillhör det af 
den samma omslutna området. Men det står motspe-
laren fritt att försöka intränga på detta område, alltså 
göra en inre kedja, hvars område då komme att tillhöra 
honom. Men detta lyckas endast när han finner 
det nödvändiga, fria utrymmet; eljest bringas han i 
trångmål och dödas slutligen.

Är partiet slut, gör man sig underrättad om resultatet, 
d. v. s. antalet av de af hvardera spelaren genom hans 
kedjor omslutna fria punkterna. Hvardera spelaren 
ombesörjer detta för motspelarens räkning. Först tar 
han ur de egna områdena de fientliga brickorna och 
lägger dem, lika väl som de af  motspelaren tagna (dö-
dade), på hans område; derpå ordnar han på detta 
område alla motspelarens brickor så, att rätvinkliga 
figurer, om möjligt af 5 eller 10 punkters längd, förbli 
fria. Räkningen af dessa punkter är derpå snart gjord.

❍	●
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DEN ANDRA INTERNATIONELLA BADUKKONFERENSEN

Intervju med professor Sang-Dae Hahn
 Henric Bergsåker

Ett ovanligt inslag under det Europeiska Goförbun-
dets kongress i St Petersburg var att det parallellt med 
tävlingarna arrangerades en vetenskaplig konferens om 
baduk ( go ), The 2nd International Conference on Baduk. 
I februari hade inbjudan skickats ut till alla som ville 
att bidra. Department of Baduk Studies vid det privata 
Myong-Ji Universitetet i Korea arrangerade för andra gån-
gen denna konferens och bidragsgivarna erbjöds 450 dollar 
per antaget manuskript. Ämne för bidrag var fritt och en 
kommitté valde i juni ut manuskript för publikation och 
presentation vid konferensen. Själva konferensen ägde rum 
26-27 juli i anslutning till gokongressen. Jag beslöt att 
försöka följa konferensen litet grand, köpa konferenspro-
ceedings för denna konferens och för den första i serien 
(som hölls i Korea 2001), samt att intervjua konferensens 
ordförande professor Sang-Dae Hahn.

Först frågade jag professor Hahn om hans egen bakgrund. 
Han berättade att han lärde sig spela baduk först vid 27 års 
ålder, i Korea, men att han utvecklades snabbt och blev 5d 
redan inom 12 månader. Han menar att detta berodde på 
att han var vän med flera professionella badukspelare. Efter 
sina akademiska studier i Korea flyttade han tillsammans 
med sin koreanska fru till Melbourne i Australien, där pa-
ret kom att bo under 20 år. Han berättade att hans starka 
koreanska badukbakgrund skapade en del uppståndelse 
bland toppspelarna i Australien, de flesta starka japaner. 
Hahn blev tolvfaldig australisk mästare och under flera år 
förlorade han inte ett enda parti. Han sade skrattande att 
hans fru blev lite förundrad när de båda flyttade tillbaka 
till Korea och han började förlora partier igen. Sedan fem 
år arbetar han på Badukinstitutionen vid Myong-Jiuniver-
sitetet, där han undervisar bland annat i koreanska och i 
engelska, särskilt i hur man presenterar Baduk på engelska.   

Badukinstitutionen vid Myong Ji startades enligt Hahn 
för sju år sedan. Initiativtagare och ledare är professor Soo-
Hyun Jeong. Man har nu 120 studenter, tre heltidsprofes-
sorer och fem lektorer. Samtliga lärare är badukspelare. 
Studenter antas efter studentexamen, med kravet att de 
ska vara i 17-18 årsåldern och ha en spelstyrka av minst 
5d amatör. Man undervisar i ett tiotal ämnen. Studietiden 
är ungefär fyra år och de utexaminerade tycks inte ha haft 
några svårigheter att hitta jobb. De arbetar till stor del 
med badukrelaterade saker, på internet, tidningar och TV. 
I framtiden räknar man med att kunna anta också 1-5 
utländska studenter.
Förhållandet mellan manliga och kvinnliga studenter är 
ungefär 3-1. Som allmänt vetenskapligt mål för badukinsti-

tutionen anger han att utveckla systematiska vetenskapliga 
badukteorier. På frågan hur baduk förhåller sig till andra 
vetenskapliga discipliner svarar professor Hahn att baduk 
faller in på ett naturligt sätt bland ”human sciences” men 
att man kan bidra till dessa genom att närma sig saker och 
ting på ett nytt sätt.

Vad gäller badukkonferensen säger professor Hahn att det 
nu är andra gången den organiseras och att man gärna 
skulle vilja ha den varannan gång i Korea och varannan 
gång utomlands. Han säger sig vara nöjd med kvaliteten 
på bidragen till årets upplaga av konferensen. När jag ber 
honom nämna något som fångat hans intresse pekar han 
på ett bidrag av Il-Ho Choi och Jin-Hwan Kim om ett 
nytt sätt att ange dragen på brädet. 

Senare under kongressveckorna fick jag tillfälle att prata 
lite mer både med professor Hahn och med hans fru, Hwa 
Sur Park, även hon professor vid Myong Ji men i migration 
studies. Första gången jag stötte på henne var faktiskt i 
baren, där hon bittert klagade över hur trista badukspelare 
är att umgås med. Båda två verkade dock förbluffande väl 
pålästa i oväntade ämnen och nyfikna och intresserade av 
allt möjligt. På tal om Sverige visade det sig till exempel att 
de var förtjusta i svenska operasångare, inte minst i Jussi 
Björling. Professor Hahn berättade med stolthet att han 
hört Nicolai Gedda sjunga två gånger.

Jag gick för att lyssna på några av presentationerna vid 
konferensen. Här måste jag tyvärr säga att trots att jag 
suttit av många sövande konferenser i min dag blev jag 
lite besviken. Vid någon presentation satt föredragshål-
laren och läste högt ur sitt manuskript, men med så dålig 
engelska att man inte fick intryck av att han själv förstod 
vad han läste. En annan presentation tycktes mest gå ut 
på att visa gamla fotografier av föredragshållaren själv och 
hans vänner. En tredje på att visa skärmbilder från ett data-
program som presentatören skrivit. Men det kan hända att 
jag missade de bästa presentationerna. 

ICOB-konferenserna har avsatt två rejäla konfer-
ensproceedings. Det första, från 2001, hade 25 bidrag, 
sammanlagt 348 sidor i a4-format, med de tematiska 
underavdelningarningarna: ”Baduk and Cognitive Sci-
ence”, ”Baduk Skills and Strategies”, ”Baduk and Culture”, 
”Baduk Instruction”, ”Baduk Systems and History” och 
”Applied Studies in Baduk”. 
Jag har bara bläddrat i volymen och kursivt läst igenom 
några av artiklarna, drygt hälften skrivna av européer, 
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amerikaner och australiensare, en av 
en kines och resten av koreaner. 

Några av dem jag läst tycker jag 
är klart intressanta, till exempel 
en artikel av Soo-Hyun Jeong 
om tankeprocesserna när man 
spelar, med utgångspunkt i ett 
liv- och dödproblem. Författaren 
har låtit 20 professionella, 20 
starka amatörer och 20 svagare 
amatörer studera problemet och 
sedan intervjuat dem om hur de 
tänkte och gjort statistik på det. 
Den största skillnaden mellan de 
starka och svaga spelarna tycks 
vara att de starka redan från 
början genom sin erfarenhet vet 
vilket drag de bör läsa på först. 

Andra läsvärda bidrag tycker jag är Roy Lairds artikel om 
amerikansk gohistoria, 
Ales Cieplys genomgång av det europeiska rank-
ingsystemet och Jan van der Steens översikt över en 
godatabas och sökningsmöjligheter i den. 
Årets proceedings har 15 bidrag, totalt 233 sidor, men mitt 
intryck är att de inte är lika intressanta som de i den första 
volymen. 
En artikel av Andrej Lazarev om rysk gohistoria kan ha sitt 

Intervju med professor Sang-Dae Hahn, 
ordförande för ICOB-konferensen. Foto: Tomas 

Diagram 2. Black doesn’t give white any 
chances, he uses his strength to continue to 
play strongly, encircle the third white invasion 
group on the lower left side and splitting 
white on the lower side. White´s struggle to 
strengthen his centre group leads to death for 
his group on the lower left side.  ❍	●

intresse. 
Det kuriösaste bidraget är kanske det av amerikanen 
Stephen Duff, ”Wholeness, Order and the Field of 
Centers in Go”, som bland annat anställer jämförelser 
mellan go och medeltida kyrkoarkitektur. 

Båda volymerna innehåller artiklar om datorgo som kanske 
är intressanta för de insatta.    ❍	●

forts. från sidan 21
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Danske goklubber

Edo Go Club
Kontakt: Mogens Jacobsen, 
mogens@jakobsen.dyndns.dk    +45 45814895
Antal medlemmer:  Juniorer 9, Voksne 7 
Antal medlemmer på EGF rankingliste: 4. 
Hemsida: http://edogc.mainpage.net/
Spiller hver torsdag på Henrik Thomsens Vej 12, 
3460 Birkerød
Juniorer 16-18.00, Voksne 19:30-23:00

Københavns Go Klub
Kontakt: Allan Lind Jensen, allan.lind.jensen@adr.dk, 
Torben Pedersen, torben@kgok.dk 
Antal medlemmer: 19, på EGF:s rankinglista: 27.
Hemsida: http://www.kgok.dk 
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.

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
Sønderborg Go Klub
Kontaktperson: Kjeld Petersen, 7442 4138,  
ulla_kjeld@mail1.stofanet.dk  
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 2

Studentergaarden Go-klub
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 

Helsingin yliopistollinen go-seura
Kontaktperson: Eero Hippeläinen +358-44-516 7037, 
jrj_ylig@helsinki.fi 
Antal medlemmar: 17, 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-
go-english.html

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

Bergen Goklubb
Kontaktperson: Gisle Johannesen, gislefar@online.no 
Antall medlemmer: 10,  Antall medlemmer på EGF:s 
rankingliste: 1

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

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

Svenska goklubbar

Borlänge goklubb
Kontakt: Marko Vainiokangas, Allfarvägen 75C 3tr, 
784 42 Borlänge
0243-253678, 073-6169961, 
misterb@mbox.bitnet.net ,
Martin Li, , Martin.x.li@telia.com , 0243-
445637(arb)  0243-82146(hem).
Antal medlemmar: 13. på EGF:s rankinglista: 4

Göteborgs goklubb
Kontakt: Marcus Gustavsson, mof@cd.chalmers.se 
Hemsida : http://www.gbgo.nu/index.html
Antal medlemmar: 17, på EGF:s rankinglista: 23.
Klubbmästare: Ulf Olsson 4d.

Linköpings goklubb
Kontakt: Tomas Boman,  tomas.boman@bredband.net  
013-261223, 0702-562378
Hemsida: http://www.lysator.liu.se/~ejlo/lingo/index.html
Antal medlemmar: 34, 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: 8, på EGF:s rankinglista: 6

Stockholms goklubb
Kontaktperson: Niklas Norrthon, nnorrthon@mail.ip-
only.net , 08-7586066 
Hemsida: http://hem.passagen.se/gusfah/sthgo.html
Antal medlemmar: 39, på EGF:s rankinglista:  33.
Spel: Onsd. 18.00-23.00, Brännkyrkagatan 65.
Klubbmästare:  Michael Yao 3d

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: 22, på EGF:s rankinglista: 7

Västerås goklubb
Kontaktperson: Leif Pettersson, hemborg@telia.com 
Hemsida: http://hem.passagen.se/krst/Vasteras-s.html
Antal medlemmar: 13, på EGF:s rankinglista:  5.
Speldagar: tis. 18.00 och lörd. 14.00
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.

Nordiska goförbund
Nordisk Mästare: Matti Siivola 5d.
...i pargo:  Weiguo Sun 3d och Pål Sannes 4d.

Dansk Goforbund
Formand: Frank Hansen (frank.hansen@econ.ku.dk )
Sekretær: Kasper Hornbæk,
Kasserer Per Marquadsen
Dansk Mester: (2003): Peter Brouwer 3d

Go i Norge
http://norway.european-go.org/
President:  Terje Christoffersen, kasserer: Andreas 
Aardal Hanssen
Norsk Mester (2003): Xia JieLin 5d

Suomen go-liitto ry. (Finska Goförbundet)
http://finland.european-go.org/
Ordförande: Matti Siivola (matti.siivola@helsinki.fi )
Suomen Mestari (2002): Vesa Laatikainen 5d

Svenska Goförbundet
http://go.polopoly.com/
Ordförande: Niklas Norrthon (nnorrthon@mail.ip-
only.net), sekreterare Henric Bergsåker, 
kassör Erik Ekholm, Jörgen Abrahamsson, Tomas 
Boman, Krister Strand
Svensk Mästare: Ulf Olsson 4d


