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GO-klubbar i Sverige
Göteborgs Go-klubb
Våra öppentider är onsdagar klockan 18:30 på skolgatan 21 i Haga. Kontakta gärna mig om du vill besöka oss men inte varit
här förut. Lokalen ligger i bottenplanet på huset och har separat ingång.
c/o Lars Pensjö, Östra Skansgatan 20, 413 02 Göteborg
Tel: 031-13 83 15 (kvällstid), 031-18 75 12 (dagtid)

Lunds Go-klubb
Vi har ingen klubblokal tyvärr. Vi ringer varann litet då och då istället...
c/o Björn Wendsjö, Tel: 0415-515 88

Stockholms Go-klubb
med ett 40-tal medlemmar, har sin spelplats i Hartwigska huset, St. Paulsg. 39 B (nära tunnelbanestn. Mariatorget). Den
reguljära tiden är onsdagar kl 1800-2300
c/o Stefan Lakatos, Frödingevägen 10, 112 56 Stockholm, Tel: 08-13 37 09

Västerås Go-klubb
Du hittar oss onsdagar (obs) 17:30 - 21:00 i TBV:s café, Kopparbergsv 43. Välkomna!
c/o Rune Tenghamn, Kvarnbacksvägen 5, 722 33 Västerås, Tel: 021-66210

Ludvika Go! Club
Klubben träﬀas tisdagar efter kl 18.30 i en fritidslokal som kallas Kraftkällan. Adressen är Fredsgatan 23. Hjärtligt välkomna!
c/o Peter Forsberg, Högbergsgatan 93c, 771 35 Ludvika
Tel: 0240-84628(hem), 83489(arb)

Linköping Go-klubb
...är en realitet sedan i våras med 15 aktiva medlemmar.
Onsdagar kl 18-24 i "Villa Blå" i Ryd. Rydsvägen 80D.
c/o Niklas Gyulai 013 - 17 71 17.
... har en ﬁlial i Norrköping. Varannan torsdag drabbar ett antal spelare samman. Ring Soﬁa så får du besked. 011-16 61
91.

Karlstads Go-klubb
c/o Lennart Ljung, Graninge P L 522, Karlstad, Tel: 054-36 557

Goföreningen Öga För öga
Tisdag kvällar på Chalmers; Hilbert rummet i F-huset.
c/o Peter Zoltan, Kapellgången 2/1253, 411 31 Göteborg. 031-20 47 41
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Peter Zoltai och Lars Pensjö inspekterar några av de
miniböcker som var priser i Göteborg Open

Referat från tävlingarna i Linköping och Göteborg
Ett parti kommenterat av Magnus Persson
Trippel-artikel om problemlösning
Internationella nyheter
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GO-spelare anslutna till förbundet
1XX XX Stockholm
Per Agrell 0766-54 549 Magasinv. 2 130 40 Djurhamn
Japan Air Lines 08-23 34 30 Kungsgatan 44 1XX XX Stockholm
Esko Airas Månadsv. 71 175 42 Järfälla
Japanska Ambassaden 08-63 04 40 Gärdesgatan 10 115 27 Stockholm
Kerstin Andersson 08-663 29 24 Valhallavägen 174 115 27 Stockholm
Tomas Andersson 0171-302 43 Skogsmyragatan 8 199 45 Enköping
Jan-Olov Areborn 08-717 87 72 Stagvägen 17 133 00 Saltsjöbaden
Indrek Aunver 08-746 89 45 Terapivägen 18 A 141 56 Huddinge
Jan Berg 0171-213 97 Lärksoppsg. 84 199 45 Enköping
Torbjörn Bäck Kungshamra 31/312 171 70 Solna
Jan Bäckström Nybohovsb. 54 117 64 Stockholm
Jan-Erik Bohman 08-718 07 91 Värmdövägen 234 1XX XX Stockholm
Axel Bring 08-717 33 38 Neglingevägen 9 1XX XX Stockholm
Lars-Göran Carlsson 08-81 44 50 Sköntorpsv. 124 121 65 Johanneshov
Bruce Cullen 08-767 00 00 Box 962 181 09 Lidingö
William S Dockens III 0760-151 78 Sleipnerg. 80 195 00 Märsta
Göran Dovervik 1XX XX Stockholm
Lars Ekman Blekingeg. 28 B 116 56 Stockholm
Torsten Elfhag 08-720 20 06 Fatburs Brunnsgr. 3 116 26 Stockhom
Bo Engborg 08-44 28 31 Erstavägen 34/316 116 36 Stockholm
Finn Englund 08-42 29 03 Katarina Bangata 31 116 39 Stockholm
Hans Eriksson 0753-76147 Alhagsvägen 59 145 59 Norsborg
Henrik & Kimmo Eriksson 08-754 17 10 Solängsv. 170 191 54 Sollentuna
Rolf Erlandsson Ledergrensv. 20 126 36 Hägersten
Thomas & Caroline Evrenos 08-97 23 13 Snöbollsgränd 22 126 59 Hägersten
?Stefan Forslund 0171-209 41 Slånbärsvägen 14 199 61 Enköping
Tommy Fredriksen 08-756 66 55 Armévägen 14 183 65 Täby
Lennart Håkansson Ymsenvägen 2 121 42 Johanneshov
Anna Hamelius 0760-363 16 Drottningv. 121 195 71 Rosersberg
Leslie Hardy 08-753 39 89 Rättares väg 1 182 34 Danderyd
Svante Hofsten 1XX XX Stockholm
Björn Isberg Värtavägen 66/411 115 38 Stockholm
Mats Karlöf 08-40 52 03 Malmgårdsv. 10 116 38 Stockholm
Malgorzata Kujawska 08- 44 74 88 c/o Hellman, Bondeg. 9A 116 23 Stockholm
Stefan Lakatos 08-13 37 09 Frödingev. 10 112 56 Stockholm
Hirjo Leemets 08-771 17 78 Loftvägen 19 142 00 Trångsund
Jin Li 08-16 63 23 Professorsslingan 43/204 104 05 Stockholm
Dan Lidström Pliggvägen 36 126 39 Hägersten
Johan Lind 1XX XX Stockholm
Sören Lindström 08-664 81 01 Bjurholmsplan 22 116 63 Stockholm
?Mats Lindwall 0171-345 86 Skogsmyragatan 10 199 45 Enköping
Christian Lockowandt Skomakarg. 24 B 111 29 Stockholm
Kent Lööf Brudsporregr. 15 162 45 Vällingby
Staﬀan Lorentzon 08-89 24 12 Sandviksg. 214 162 40 Vällingby
Jan-Olof Nordenstam Nedergården 256 136 53 Handen
Yngve Nordenstam Fatbursgatan 14 B 116 56 Stockholm
Per-Inge Olsson 08-770 09 27 Öringevägen 77 135 49 Tyresö
Jan Pautsh 08-747 86 07 Sångfågelv. 11 132 37 Saltsjö-Boo
Jonte Regnell Kampementsg. 14 115 38 Stockholm
Tony Rideg 1XX XX Stockholm
Bert Rubaszkin 08-36 39 79 Stinsbacken 7 163 55 Spånga
?Lennart Sandberg 0171-245 00 Fårticksgatan 93 199 45 Enköping
Sverre Schriewer 08-82 39 92 1XX XX Stockholm
Jan Simon 08-752 78 76 Lofoteng. 9 164 33 Kista
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Henry Skoglund 08-25 30 82 Svedjevägen 30 161 37 Bromma
Lennart Stense Malmvägen 57 B 191 47 Sollentuna
Gunnar Strindholm 08-64 66 78 Storforsplan 5 123 47 Farsta
Eui Suk Chung 08-96 93 67 Ryavägen 86 191 62 Sollentuna
Bo Sundman 08-44 76 08 Östgötagatan 17 116 25 Stockholm
Rolf Tryman Lammholmsbacken 42 127 49 Skärholmen
Dag & Gunnar von Arnold 08-31 36 80 Sveavägen 55 113 59 Stockholm
Kjell Wickman 08-771 09 80 1XX XX Stockholm
Lars Yngveson 08-750 64 25 Lofotenvägen 9 164 33 Kista

2XX XX Skåne
Mikael Adner 046-13 27 32 Uardavägen H 215 223 71 Lund
Jonas Andersson 046-15 74 79 Fagottgränd 13 A 223 68 Lund
Lars-Peter Ekelund 2XX X Skåne
Daniel Fehrman 044-126440 arb. Gladiolvägen 169 291 50 Kristianstad
Christer Lindstedt 040-18 61 83 Föreningsgatan 66 212 14 Malmö
Göran Nilsson 0411-72871 Borgmästarg. 2 271 42 Ystad
Lisa Quensel 0415-515 88 Rallargränd 5 C 243 94 Höör
Björn Wendsjö 0415-515 88 Rallargränd 5 C 243 94 Höör
Anders Widelöv 040-933014 Florag. 17 212 21 Malmö

4XX XX Göteborg Trollhättan
Anton Åberg 031-234476 Fyrklöversg.76 417 21 Göteborg
Lars Åke Carlgren 031-203286 Gibraltarg.82, rum 34 412 79 Göteborg
Lennart Alfredsson 031-363574 Oluﬀ Nilssons väg 10 433 36 Partille
Mats Andersson 031-51 77 41 Ibsengatan 16 417 19 Göteborg
Uno Axelsson 031-476309 Basung.42 421 40 V.Frölunda
Dag Baekkevold 031-51 70 72 Förmansgatan 9 B 417 08 Göteborg
Yvonne Benzian 031-24 36 85 Olivedalsgatan 19 413 010 Göteborg
Frida Blommaskog 031-413629 Carl Grimbergsg.23 413 13 Göteborg
Jesper Blommaskog 031-812654 Richertsg.2 D/4503 412 81 Göteborg
Håkan Blomst 031-191940 Ernst Torulfsg.21 B 416 73 Göteborg
Svante Blomstrand 031-945344 Pl 1350 Eskilsby 438 00 Landvetter
Anna Börjesson 031-238524 Scholandersg.6 417 27 Göteborg
Tomas By 031-237650 Memoarg.4 422 42 Hisings Backa
Tobjörn Carlsson 031-51 56 42 Förmansgatan 5 A 417 08 Göteborg
Anders Carlström 031-811954 Volrat Thamsg.8/8231 412 60 Göteborg
Lars Domeij 031-235578 Vindragareg.10 B 417 03 Göteborg
Annelie Emanuelsson 031-209952 Gibraltarg.82-128 412 79 Göteborg
Stefan Engström 031-19 97 06 Norra Gubberog. 7 416 63 Göteborg
Ola Fagrell 031-14 36 07 Kjellerstadsg. 4 414 72 Göteborg
Per Fredriksson 0304-67678 Sörkroken 26 440 74 Hjälteby
Stellan Garvars 031-153153 Stampg.60 A 411 01 Göteborg
Johan Grafström 031-884804 Råda Säteri 435 32 Mölndal
Per-Åke Hallberg 031-82 13 23 Silvermyntsg. 30 414 79 Göteborg
Björn Hallin 0302-171 80 Hedeforsv. 13 A 443 61 Stenkullen
Olof Hanner 031-47 71 52 Svängrumsg. 18 421 35 V Frölunda
Leif Hellstrand 031-288799 Hovås Jägarev.33 436 52 Hovås
Håkan Hjalmers 031-84 28 33 Björkekärrsg. 14 416 80 Göteborg
Avi Ifrach 031-238529 Scholandersg.6 417 27 Göteborg
Jan Ifverström 031-994688 Höganäsv.2 437 35 Lindome
Åke Johansson 031-284515 Pilbladsstigen 9 436 54 Hovås
Håkan Johansson 0304-67472 Fågelkärrsv.67 440 74 Hjälteby
Anders Karlsson 0300-17216 Östanvindsg.65 434 34 Kungsbacka
Ellinor Karlsson 031-454208 Nymilsg.5 421 37 V.Frölunda
Thomas Kjellberg 031-51 97 61 Virvelvindsg. 30 417 14 Göteborg
Per Kristensen 031-19 16 31 Svang. 13 A 416 38 Göteborg
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Yinggang Li 031-189324 Framgången 204-91 412 80 Göteborg
Jan Lindén 031-47 40 83 Skogsmilsg. 33 421 37 V Frölunda
Kristian Lindgren 031-251539 Råstensg.17 416 53 Göteborg
Christer Lindstedt 031-18 80 01 Landalagången 2 411 30 Göteborg
Per-Arne Lund 031-13 28 74 Kvarnbergsg. 8 411 05 Göteborg
Torbjörn Mårtensson Mejerigatan 2/981 412 76 Göteborg
Roger Nilsfeldt 031-14 07 45 Haråsg. 15 414 62 Göteborg
Jerker Nordlund 031-22 86 07 Björnsonsg.6 417 19 Göteborg
Heinz Nowotny 031-51 28 84 Inlandsgatan 29 E 417 15 Göteborg
Peter Nuoristo 031-226142 Rambergsv.21A 417 13 Göteborg
Kaj Oderfält 031-454039 Smyckeg.58 421 50 V.Frölunda
Ulf Olsson 031-24 36 85 Olivedalsgatan 19 413 10 Göteborg
Lars Pensjö 031-13 83 15 Östra Skansg. 20 413 02 Göteborg
Maria Persson 031-358126 Mejerig.2-571 412 76 Göteborg
Mikael Witte 031-883263 Hasselv.7 435 38 Mölnlycke
Roger Zetterlund 031-14 78 74 Prinsgatan 9 413 05 Göteborg

5XX XX Borås Falköping Jönköping Nässjö Linköping
Jan-Olov Brunberg 0515-25 226 Ekebacken L 5 521 00 Falköping
Niklas Gyulai 013-17 71 17 Ryds allé 22B 582 48 Linköping
Richard Hirsch 5XX XX Linköping
Niklas Johansson 013-636 37 Älvdansvägen 15 590 60 Ljungsbro
Claes Josefsson Kvarng. 17 502 44 Borås
Ralf Lundberg Övre Skogshällsv.8 510 21 Sätila
Tommy Maltell Hisingsängen 63 552 61 Jönköping

6XX XX Norrköping Katrineholm Örebro Karlstad
Mikael Brunnström 011-104707 Värmlandsgatan 3 602 18 Norrköping
Bengt Ericsson 0123-101 88 Smålandsgatan 20 615 00 Valdemarsvik
Patrik A Johansson 011-14 22 30 Trumpetaregatan 3/7 603 67 Norrköping
Britt Louice Jörgensen 0555-740611 Karlbergsg.14 664 00 Grums
Mattias Östblom 011-581 25 Kimstadsvägen 150 617 00 Skärblacka
Erik Sagvik Mårmässvägen 1 653 46 Karlstad
Jannika Schelin Varby L10 610 24 Vikbolandet

7XX XX Uppsala Västerås Avesta Borlänge
Niels Andersen 0240-84673 Vidabliksvägen 28 771 33 Ludvika
Bert Åke Andersson Portliderv. 11 724 80 Västerås
Larry Anttila Bangatan 29 B 722 28 Västerås
Hans-Ola Bjarme 0240-28481 Österbo 9581 77190 Ludvika
Peter Drakenberg 021-35 07 67 Porträttvägen 17 724 71 Västerås
Peter Forsberg 0240-84628 Högbergsgatan 93 C 77100 Ludvika
Hans Gäverth 0240-15755 Bergagatan 6 c 771 34 Ludvika
Esko Hellström 021-30 04 52 Bergmästarv 27 724 78 Västerås
Johan Holmberg 018-50 79 25 Otto Myhrbergs väg 16 752 33 Uppsala
Andy Howlden 021-13 86 44 Bellmansgatan 7A 722 22 Västerås
Ulf Jäder 021-35 27 67 Puddelugnsg. 8 724 73 Västerås
Leo Krachler 021-12 24 70 Stentorpsgatan 5 A 723 43 Västerås
Anders Larsson 0240-18801 Högbergsgatan 99 b 771 35 Ludvika
Pär Lidberg 021-35 54 45 Spikverksg. 200 724 74 Västerås
Yrjan Lundberg 018-32 82 69 Källparksgatan 8A 3tr 754 32 Uppsala
Niklas Lönnbro 019-135390 Wadköpingsv. 35:19 702 15 Örebro
Henrik Nielsen 018-460244 Sernandersväg 10:620 752 62 Uppsala
José Nunes 0240-19361 Högbergsgatan 107 B 771 00 Ludvika
Magnus Persson Sernanders väg 7:234 752 61 Uppsala
Leif Pettersson 021-148993 Oxbacksg. 7 724 61 Västerås
Calle Svensson 0240-16503 Grågåsvägen 17 771 00 Ludvika
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Rune & Britta Tenghamn 021-66210 Kvarnbacksv. 5 723 33 Västerås
Thomas Tulkiewicz 0240-17918 Parkbacken 13 77100 Ludvika
Wenyan Zhang 0240-16034 Bergsgatan 10 C 771 00 Ludvika

Förskingringen
Sven Erik Korsner Frankenslag 111 Holland, 2285 HH Den Haag
Johan Råde Univ. of Texas, Dept. of Math. USA, Austin Tx 78712

❍●

Fortsättning på
"GO i Sverige på 1800-talet"
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, litterärt omhuldadt spel. I viss mening är
det ännu mera för dem: det tycks vara omfattadt
med allmänt deltagande.
Det är att hoppas, att spelet kommer att införas
äfven hos oss. Om det så blir en medtäfvlare till
vårt schack, vågar man likväl antaga, att konkurrensen blir fredlig. Båda spelen komplettera hvarandra ömsesidigt, och det enas vackra egenskaper
kunna inte fördunkla dt andra.
Tom Wilsson – Illustrerad handbok i
nu förekomna spel i Eropa och öfvriga
världen. Beijers bokf, akt, b. 1888.

Logotype ?
Någon sådan har inte Svenska GO-förbundet
idag. Det ledde till att Dan Lidström en dag ﬁck
en ”Lidnersk knäpp” [Redaktören ber om ursäkt]
och skapade en sådan. Vad tycker läsekresten om
hans förslag?
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Insidan
Turneringar att se fram emot våren 1993
Västerås Open 20-21 februari. Prata med Rune eller Britta !
Nordiska Mästerskapet brukar i alla fall vara under påsken. -Se nedan.
SM Sätter man ﬁngret i luftenkänns det som Pingsthelgen ?! -Se nedan.
Ansökningar mottages...
SM. Det är ännu inte bestämt var och när det ska gå i år. Så kasta er på telefonen
och ring Rune !
NM. Sverige står i tur nu. Meninte här heller ﬁnns någon utsedd ännu...
Gästskribenter i detta nummer
Magnus Persson har kommenterat ett av sina partier. –Detta är inte gjort på en
kaﬀerast. Bengt Ericsson har dammat av gamla tidskrifter och Niklas Lönnbro
har letat i sina uppslagsböcker mellan "gnu" och "Goa". Från en elektronisk anslagstavla i Brooklyn kommer Jim Davies’ stundtals rykande färska nyheter. Från
American GO journal samt bullentinen vid EM kommer materialet dramatiskt
döpt till "En trippel-artikel".
Bakom kulisserna: ”På vilken sida är det?”
Av ren slöhet har redaktören tagit bort – eller rättare sagt aldrig lagt in – sidnummer, övertygad som han är att ingen någonsin kommer att märka det.
Densamme och Malmö-Christer Lindstedt ber om ursäkt för förra numrets
undermåniga kvalitét. En stor del av felet var nog redaktörens: Han satt och
spelade GO den dag han skulle ha dragit ut originalen på laserskrivare så han
ﬁck nöja sig med sin egen bläckstråleskrivare som tyvärr gjorde att diagrammen
”sotade igen”.
Denna gång provar vi att dra ut originalen i 141% storlek och på laserskrivare.
Kvalitén tycks däremot inte försämras av att vi tar ett parti GO medan ”Docutechen” står och tuggar...
Nästa nummer kommer – preliminärt – i början av Maj
Deadline är sista april. Skicka Ert material till: Björn Wendsjö, Rallargränd 5C,
243 94 Höör.
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Vad hade pågarna missat ?
det mörkaste av Skåne satt NN och hans
kumpan som också –lustigt nog– hette
NN och lirade GO. Då tyckte NN att det
var dags att ”känna på” NN:s moyo nertill på
högersidan Att inte NN sedan kunde läsa ut
detta brutala inbrottsförsök bekymrade inte
hans skånska sinnelag: ”Ja, ja de blir nock bra
på slutet!“
När så småningom striden ebbat ut av den
enkla orsaken att alla skärningspunkter av intresse fyllts med sten grymtade NN ”Naj, nu
vill ja änte spickulera nå mera i eländet!” och
lade stenen markerad 150. Varefter den andre
NN äntligen kunde skära med ”a”.
Men, vad ingen av pågarna lagt märke till
var att situationen inte var riktigt färdigspelad.
– Det hade däremot NN:s fru gjort. Men hon
ﬁck stilla sig mer än 50 drag innan ”de dära
klabbsockarna” kom till sina sinnen igen. Alltså, vad hade de missat ?
Då situationen började kunde man fortfarande
känna igen ställningen efter en vanlig joseki i
nedra högra hörnet.
Vit har två olika skärningspunkter att välja
mellan och den nedre väggen i svarts moyo
verkade vara detintressante målet.
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Från Linköping Open
av Magnus Persson
Vit: Magnus Persson 2 kyu
Svart: Niclas Gyulai 3 kyu
70 min per spelare och 5.5 komi.
Linköping Open 10 okt rond 4 .
Det här partiet var det avgörande för tävlingens utgång, eftersom jag inte behövde vinna
det sista partiet för att vinna tävlingen. Partiet skrevs ner av Nicklas i sin helhet. Så utan
hans insats hade det inte blivit någon artikel.
Jag har gjort rätt mycket kommentarer så att
alla kyu-spelare ska ha kunna förstå det mesta. Om ni vill få ut så mycket som möjligt av
artikeln och är beredda att jobba lite, föreslår
jag att ni gör så här:
Spela igenom partiet snabbt utan läsa
kommentarerna så att ni får en uppfattning
om vad som hände under partiets gång. Gå
sedan igenom partiet riktigt långsamt en gång
och fundera över vad ni skulle ha gjort i den situationen, och fundera ordentligt över de drag som
ni inte förstår alls. Är det någon av oss som har
gjort ett misstag eller är det du som behöver lära
dig något nytt? Sedan kan du gå igenom partiet
en tredje gång och läsa mina kommentarer och
jämföra med dina egna teorier. Kom ihåg att jag
är 2 kyu och förstår egentligen nästan ingenting
av det här spelet , därför skulle nog en stark danspelare ha helt andra synpunkter än jag på nästan
alla drag. Å andra sidan kan man inte bli 6-dan
över en natt och det är viktigare att man raderar
de värsta misstagen och missförstånden i sin spelrepertoar än att man förstår de hårﬁna nyanser
som tas upp i analyser av proﬀspartier om man
vill bli bättre; så man kan nog lära sig en del av
det här partiet ändå.
7. Nicklas trodde för ett ögonblick att min kakari
var låg och uppfann raskt ett helt nytt drag, en

liknande variant ﬁnns dock omnämnd i joseki
dictionary vol 2, men där ligger pincern på fjärde
linjen.
8. Jag är osäker på om det är en bra strategi att
spela så här med tanke på vit 2 i nedre vänstra
hörnet. Men det är nog inte jättefel... ( om någon
vet bättre skriv en insändare till tidningen!)
9. Ett suspekt drag helt klart. Normalt brukar
man spela som i dia 1. Och i så fall väljer jag nog
att ta hörnet, eftersom jag får problem med att
utnyttja min thickness på ett eﬀektivt sätt.
16. Här ska jag följa den gamla devisen : Oﬀra
gärna en sten till!
I dia 2 får jag spela 3 i sente och en något
girig variant vore att spela vit 3 på 4 istället, följt
av den hurtiga sekvensen S3 Va Sb Vc Sd så vit
e blir sente. Men jag vet inte om den varianten

Dia. 1
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är bäst.
21. Stenen är alldeles för nära 13, 15 och 7. I
det här läget ska man nog utnyttja sin styrka och
hoppa lite om man ska spela här överhuvudtaget.
22. Det här draget är kanske lite för nära vits
thickness. Å andra sidan tycker jag om positio-

igen det han har förlorat på vänsterkanten när
röken har skingrats till slut.
37. Kuriosa: när jag spelade partiet satt jag på
andra sidan av brädet och drag 37 ser faktiskt
mycket större ut sett från det här hållet. Slutsats:
Använd aldrig ögonmått, utan räkna istället (the
hard way). I det här skedet av partiet räknade jag
ut ställningen ﬂera gånger för att försäkra mig om
att jag hade situationen under kontroll. De som
känner mig och Nicklas vet att vi normalt inte

Dia.2
Dia. 3

nen på brädet. 22 balanserar 7, fast den är eﬀektivare och vit har tre av hörnen vilket gör att det
blir svart som får jaga runt i fortsättningen.
24. I det här läget kan man göra ﬂera olika saker
(se dia 3), men jag vet inte vad som är bra. Att
få spela 30 följt av 36 känns dock väldigt tillfredställande.
29. Eftersom svart senare försvarar sin grupp med
b efter vit a, tycker jag att c borde vara mer konsekvent. Dessutom borde svart vara den aggressivare spelaren (om vit leder, vilket är min helt
subjektiva uppfattning).
34. Istället för 34 kan jag kanske spela aggressivt
genom 1 i dia 4. Svart måste då spela 2 och min
grupp i hörnet blir då så stark att jag kan spela
pincern på 3. Svart kan starta en strid med 4 som
kan sluta hur som helst, och frågan är om vit får

spelar så här lugnt och sansat, men i det här partiet behövde jag aldrig ta några risker utan kunde
spela på säkerhet.
41. Det här draget är en halvmesyr (fast det balanseras nog av mitt fegdrag på 52) och borde
nog vara till höger om 40 eller på 47 direkt.
42 Det är i sådana här positioner som man alltid
måste veta hur ställningen är innan man bestämmer sig. 42 är precis lagom (tycker jag) för att
hålla en trygg ledning ( på minst 5 poäng...) .
Efter 45 är dessutom 41 helt felplacerad.
46. En mycket viktig punkt, jag borde kanske ha
spelat här långt tidigare. Den hotar med 54, förbereder ett anfall mot svarts svagaste grupp och
sträcker ut en hjälpande hand mot 42-44.
52. Det här är ett mediokert drag . Den borde
spelas som 1 i dia 5 och om svart skär så är det
inget problem så långt som jag kan se (nu...) .Det
här var nog det sämsta draget jag gjorde under
hela partiet.
54. Nu måste svart lyckas med en attack mot 42-
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44 för att kunna vinna. Apropå det här med
ögonmått - ﬂera personer som följde partiet
i slutet trodde att svart hade vunnit, bara för
att han hade det största enskilda territoriet.
Räkna nu ut för er själva vad ställningen är
- det är en nyttig övning. En träningsmetod
som jag har använt är att man utvärderar
ställningen i ett professionellt parti i början
av slutspelet och att man utgår från att de
inte gör några misstag. I så fall bör ju slutpoängen vara ”rätt svar” för den position man

Dia.
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tittar på om man tar hänsyn till sente. Om du
räknar fel på bortåt 20 poäng eller mer så kommer du säkert att lära dig massor om du studerar fortsättningen i partiet noga. Ett annat tips
är att läsa boken Positional judgement av Cho
Chikun. Även om man inte förstår alla exempel
till fullo kan nog de ﬂesta ta till sig de viktigaste
principerna. En annan stor fördel med att räkna
regelbundet under ett parti är att du måste göra
snabba överläggningar av vilka drag som kan göras lokalt på brädet, och det blir då mycket lättare
att hitta rätt drag i slutspelet.
55. Ett steg till höger vore kanske eﬀektivare.
56. Kanske lite tamt, men jag tror inte att jag
har förlorat någonting på bytet 55-56. Partiet blir
nu något enklare vilket gynnar mig. Dessutom
förhindrar draget att svart får total kontroll över
centrum.
57. Jag vet inte om det ﬁnns något ”vinnande”
drag i den här positionen, men helt klart är att
min grupp blev mycket starkare till en ringa kostnad av några stenar som ändå inte hade någon

större betydelse.
77-82. Den här sekvensen ser ut att ge vit mer än
vad svart får ut av den.
84. Svårt att avgöra vad som är rätt. Båda får spela
stenar som de har glädje av.
93. Gote och felplacerad, den borde vara ett
snäpp under 91.
94. Sista spiken i kistan (?). Jag spelar två drag
i gote i det här hörnet till ett sammanlagt värde
av 25 poäng.
97. Enligt min något ﬂummiga bedömning ca 5
poäng i omvänd sente eller 10 poäng i gote (jag
tror inte att vit 97 är sente än).
100 15 poäng i gote.
102. Ett misstag av mig, 103 är kanske värd 5
poäng mer. Jämför dia 6.
105. Jag tror inte att svart behöver spela här.
106. Jag borde nog pröva 107 först; chansen är
stor att svart svarar.
111. Kanske 5 poäng i omvänd sente + att vits
2 stenar blir svagare. Men vits centrum är nog
viktigare ändå.
112. Det här draget var jag riktigt nöjd med.
114. Det skulle kanske gå att spela på 115 istället
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men det går inte att läsa ut med säkerhet och nu
visste jag att jag skulle få stopp på svart och även
få spela 118, ca 5 poäng i sente.
127. Svart har nu spelat 97, 111 och 127 i gote
vilket har gett honom ca 20 poäng. Själv har jag
spelat 106 och 112 i gote vilket gett ungefär lika
mycket. Så jag har nog ”gått med vinst” med 7-

Dia. 6
10 poäng i centrum.
129. Det här måste vara två bortkastade poäng. Jag ser ingen fara med att spela svart 130
direkt.
142. Lämnar dålig aji när jag försökte ta bort
den aji som var uppenbar men som är helt
ofarlig...
155. Det är möjligt att 156 hade varit större (
båda spelarna förstör lika mycket territorium
men svart får sedan sente). Ett monkey jump
från 146 är gote i det här läget, så när jag ﬁck
spela 156 i sente blev jag mycket glad.
184. Jag får inte låta svart spela 193 för då
funkar 197. Som ni förstår blev jag mycket
förvånad när 197 hamnade på brädet...
189 ovanför 188.
203 binder.
208 på 137.
209 på 188.
Vit vann med 14.5 poäng.

❍●
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Fig.4 112-159

Fig.5 160-215
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Sammandrag
Linköping GO Open 3-4 okt 1992.
av Niklas Gyulai
Turneringen spelades á la MacMahon, 60+10
minuter, ingen byo-yomi, 5,5 poäng komi.
Magnus Persson, favorittippad, vann med endast en förlust – mot Lars Willför som slutade
trea. Lars-Göran Carlsson kom på andra plats.
Dessa belönades med ﬁna priser skänkta av Tradition i Linköping !
Stratego (Strate-go?), brädspel till Magnus.
Politiska konﬂikt-simuleringsspel till L-G och
Lars.
Rankingen var osäker på många spelare. Kanske
litet snopet för Lars Willför som borde ha startat i
nollgruppen (5kyu och bättre). Varför Stefan Ei-

lertsson kom efter Björn Helander ser oförklarigt
ut, men beror på detta.
Matcherna spelades på universitetet där Niklas lagade clili samt ordnade med mackor, kaﬀe
etc. 15 deltagare och 30 tävlingsmatcher blev
det trots att Stockholm, Göteborg oh Västerås
saknades! Linköping bör dyka upp på Sveriges
GO-karta nu, med en aktiv klubb och ﬂera starka
spelare. Fler deltagare nästa år hoppas vi.

Sponsrat av

Tradition
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International GO News
by Jim Davies
====================
MAY GO NEWS FROM JAPAN
=======================
For the second straight year the three leaders in the World Amateur
Go Championship crossed the ﬁnish line neck-and-neck. This year’s top
trio was Yasuro Kikuchi of Japan, Lee Yongman of Korea, and Han Qiyu of
China. Lee beat Han in round four, Kikuchi beat Lee in round ﬁve, Han
beat Kikuchi by half a point in round seven, and none of these three
lost to anyone else. Their relative standings had to be sorted out by
SOS points (sum of opponents scores), of which Kikuchi had garnered 44
while Lee and Han had 42 each. Kikuchi therefore took ﬁrst place. Lee
was awarded second place by virtue of having beaten Han.
Although the top European amateurs bowed to Kikuchi, Lee, and Han,
they held their own against everyone else. Matthew Macfadyen of Britain
defeated Kan of Hong Kong in the ﬁnal round to capture ﬁfth place.
Laurent Heiser of Luxembourg beat Kou Yupang of Chinese Taipei and Mun
Yongsam of D.P.R. Korea to ﬁnish fourth. Mun, by the way, is a
thirteen-year-old boy who has reached the strong ﬁve-dan level mainly
by studying game records. He bears watching: in his ﬁrst taste of
world-class competition he polished off Joong-Ki Kim of the U.S.A. and
Jurgen Mattern of Germany.
The tournament was held at the Japan Convention Center, an imposing
steel-and-glass complex located on the east side of Tokyo Bay not far
from Tokyo Disneyland, where many of the players unwound after the
action. The complete results were:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Y.
Y.
Q.
L.
M.
Y.
Y.
F.
A.
A.
J.
J.
R.
J.
Y.
C.
A.
K.
P.
Y.

Kikuchi (Japan)
Lee (Republic of Korea)
Han (China)
Heiser (Luxembourg)
Macfadyen (U.K.)
Kou (Chinese Taipei)
Kan (Hong Kong)
Janssen (Netherlands)
Lazarev (Russian Fed.)
Moussa (France)
Kim (U.S.A.)
Flood (Norway)
Spiegl (Austria)
Mattern (Germany)
Mun (D.P.R. Korea)
Yeo (Malaysia)
Gondor (Hungary)
Ariya (Thailand)
Cipra (Czechoslovakia)
Tse (Singapore)

7-1
7-1
7-1
6-2
6-2
6-2
5-3
5-3
5-3
5-3
5-3
5-3
5-3
5-3
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
31
34
35
36
37
38
39
40

Y.
K.
J.
V.
S.
K.
B.
J.
M.
R.
J.
S.
A.
C.
S.
B.
C.
E.
N.
C.

Chang (Canada)
Lee (Brazil)
Garcia (Spain)
Laatikainen (Finland)
Gherman (Romania)
Giedrojc (Poland)
Phease (New Zealand)
Carrillo (Chile)
Lazarevic (Yugoslavia)
Quintero (Mexico)
Frederiksen (Denmark)
Fontaine (Switzerland)
Wettach (Belgium)
Lindstedt (Sweden)
Reye (Australia)
Tan (Philippines)
Almiron (Argentina)
Burlini (Italy)
Mitchell (Ireland)
Cifuentes (Venezuela)

4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-6
2-6
2-6
2-6
1-7
0-8

*
*
*
The third annual contest between the irresistible force and the
immovable object is under way: Kobayashi Koichi is challenging Cho
Chikun for the Honinbo title, and has taken a 2-0 lead. In 1990 and 1991
Kobayashi took equally large leads, which failed to hold up. What of
1992? The Japanese saying ésandome no shojiki’ may apply: the truth
comes out the third time.
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====================
JULY GO NEWS FROM JAPAN
=======================
When Cho Chikun lost the ﬁrst three games of the Honinbo title
match he seemed to be on the verge of collapse, or perhaps to have
passed the verge, considering the way he threw away the third game. But
apparently Cho is a player who has to cross the valley of despair before
he can ascend to the height of this powers. In the next four games he
played superbly, recovered from his 0-3 start, and won the series 4-3.
He had staged similar ﬁghtbacks from 0-3 in the 1983 Kisei and 1984
Meijin matches, so as one journalist put it, his victory in this year’s
Honinbo gives him a triple crown in come-from-behind miracles.
Kobayashi Koichi’s best chance to win came in game six, played July
8-9. Kobayashi outplayed Cho in the opening, constructed a huge
territorial framework, and seemed to be clearly ahead. But then he tried
to protect his lead with safety tactics, and in the space of a few
seemingly innocent moves Cho ﬂashed past him, ultimately to win the
game by 3 1/2 points. In the seventh game, played July 22-23, it was Cho
who pursued a large-framework strategy, and this time he won by 7 1/2.
Cho now has six Honinbo titles, tying him with Takemiya for third place
in this department behind Sakata (seven) and Takagawa (nine).
===================
AUGUST GO NEWS FROM JAPAN
======================
August 1: The ﬁnal game of the Fujitsu Cup matched Otake Hideo,
who had dominated the opposition in his ﬁrst four games, against O
Rissei, who had consistently been playing catch-up. True to form, Otake
took an early lead and O caught up, but the timing was wrong: O overtook
Otake before the 50th move, and although he held onto the lead for the
next 90 moves, eventually he overplayed and Otake won by half a point.
Otake now has his ﬁrst world championship. Liu Xiaoguang beat Ma
Xiaochun to ﬁnish third.
*
*
*
Five days later Otake scored another triumph by winning his last
game in the Meijin League, against Komatsu Hideki. Cho Chikun also beat
Yoda Norimoto, so Otake won the league by a two-game margin, Cho
ﬁnishing second and Yoda third. Rin Kaiho won his ﬁnal game against
Iwata Tatsuaki to keep his place in the league for the 30th consecutive
year. The title match between Otake and Kobayashi Koichi starts
September 9-10 at the Hotel Okura in Amsterdam.
==================
SEPTEMBER GO NEWS FROM JAPAN
====================
The Meijin title match started September 9-10 in Amsterdam, and go
players on Internet were able to follow (and kibitz) the action live as
Kobayashi Koichi beat Otake Hideo by resignation. This game did not show
Otake at his best: he played for power, but held the power in reserve
too long and let Kobayashi defend one weak group after another. In game
two, however, it was Otake all the way, playing for territory,
brilliantly sacriﬁcing a center group, and staving off Kobayashi’s
endgame tactics to win by half a point. (The way to brilliantly
sacriﬁce a group is to make it look as if the sacriﬁce is
unintentional, so the opponent thinks he’s getting the lead when he
isn’t.) Then in game three, played September 30 and October 1, it was
Kobayashi’s turn to dominate, which he did from about the 75th move on,
winning by 1 1/2 points. Score so far: Kobayashi 2, Otake 1.
*
*
*
Looking ahead to 1993, Japan’s entrant in the next World Amateur
Championship will be Hirata Hironori. Hirata was the oldest player in
the two-day, six-round qualifying play-off, but he had enough energy
left to defeat Kikuchi and Tanaka (last year’s amateur Honinbo) in the
last two rounds. Hirata has played in three previous World Amateur
Championships (1982, 1984, and 1989), ﬁnishing third each time.
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===================
OCTOBER GO NEWS FROM JAPAN
=====================
It was a young crowd of mostly newcomers that competed for the 4th
World Women’s Amateur Go Championship in Yokohama, and the ﬁnish was
just about as close as possible: Yao (China), Yoon (Korea, age 15), and
Chang (Chinese Taipei, age 12) ended in a three-way tie at 6-1, and Yao
and Yoon were also tied at 34 SOS points apiece (Chang had 30). The
title went to Yao because she had beaten Yoon, while Chang, in third
place, had the satisfaction of having won a game from the world
champion. Incidentally, Chang was not the youngest player in the
tournament: that distinction went to seven-year-old Choe Una from DPR
Korea, who ﬁnished a strong eighth.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yao Xiaomin (China)
Yoon Young-sun (Korea)
Chang Kaisim (Taipei)
Yamashita Chifumi (Japan)
Rika Kyriakakis (Australia)
Yong Wei Wu Peng (USA)
Veronika Varga (Hungary)
Choe Una (DPR Korea)
Monika Ibing (Germany)
Suzanne Malo (Canada)
Alison Jones (UK)
Eleonore Gruber (Austria)
Helene Coulombe (France)

6-1
6-1
6-1
5-2
5-2
4-3
4-3
4-3
4-3
4-3
4-3
4-3
4-3

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Emilia Grudzinska (Poland)
Lone Mortensen (Denmark)
Anna Hamelius (Sweden)
Marianne Diederen (Neth.)
Lenka Dankova (Czech.)
Adela Ibanez (Spain)
Helena Niinisalo (Finland)
Vera Rupel (Slovenia)
Lim Sijing (Singapore)
Valerie Kurz (Switzerland)
Ruxandra Georgescu (Romania)
Maria Buaya (Philippines)

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
2-5
2-5
2-5
1-6

*
*
*
Kobayashi Koichi and Otake Hideo continue to trade victories in the
Meijin match: Otake evened the series by taking the fourth game, but
then Kobayashi won the ﬁfth game to pull ahead 3-2. So far every game
has gone to black. If the pattern continues Otake should take game six,
but the outcome of the seventh game is unpredictable because the players
will choose colors again by nigiri.
*
*
*
Meanwhile, in between Meijin games Kobayashi Koichi has started
playing in another title match, the Oza, in which he is challenging
Fujisawa Shuko. This one is not going as well for him. Despite a 27-year
age handicap, Fujisawa has triumphed in two of the ﬁrst three games.
Still, win or lose, Kobayashi is having a remarkable year. He has played
in six of the seven title challenge matches: Kisei, Judan, Honinbo,
Gosei, Meijin, and Oza.
*
*
*
And he nearly made it into all seven. Kobayashi reached the ﬁnal
game of the Tengen preliminaries, but lost that game to Yamashiro
Hiroshi, who thereby got revenge for his defeat in the Kisei match
earlier this year. Yamashiro will start playing Rin Kaiho for the Tengen
title on November 9.
*
*
*
Cho Chikun has won the lightning tournament sponsored by TV Tokyo
for a third straight year. In the ﬁnal game he defeated O Rissei, the
same opponent he overcame to win the NHK lightning tournament in March.
*
*
*
Ishida Yoshio, ﬁve-time Honinbo, has returned to the Honinbo
league after an absence of 13 years. However, he ran into trouble in his
ﬁrst game: he made an endgame mistake and lost by 3 1/2 points to Chin
Kaei, the ex-amateur world champion now afﬁliated with the Kansai Kiin.
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*
*
*
Couples from all over Japan and from 13 foreign countries converged
on the Hotel Edmont in Tokyo November 28-29 for the 3rd International
Amateur-Pair Go Championship. Komori Shoji and Minatogawa Sachiko, the
pair from Kyushu and Okinawa who won the main knockout tournament in
1990, emerged victorious again, leading Japan to a sweep of the top
seven places. No fewer than 140 pairs took part in various parallel
handicap tournaments, including a consolation Swiss system for ﬁrstround losers of the main tournament. The Russian pair (Ivan Detkov and
Irina Danilchenko) consoled themselves handsomely with an unbeaten 4-0
record, good for second place, and about half the participants carried
home prizes of one sort or another in this lavishly sponsored event.
*
*
*
And a note from China: Ma Xiaochun has defended his Mingren title
and also taken ﬁrst place in the Chinese Top Ten.
=================
NOVEMBER GO NEWS FROM JAPAN
=====================
This year’s Meijin title match seesawed to an antediluvian ﬁnish.
Challenger Otake Hideo won the sixth game by 3 1/2 points with black,
preserving the pattern of the ﬁrst ﬁve games which had also been won
by black. Otake must have felt encouraged when he drew black again for
the seventh game, but by this time he and Kobayashi Koichi had both
developed a healthy respect for each other. Playing with extreme
caution, they produced an opening that could have come from the
seventeenth century, consisting mainly of two-space extensions on the
third line. The game was close all the way, and after 200 moves it was
still not clear who was ahead. Finally, at white 232, Kobayashi found a
sacriﬁce tesuji in the center that gave him victory by half a point.
Having won ﬁve consecutive Meijin titles, Kobayashi will be permanently
known as honorary Meijin, as well as honorary Kisei and Gosei.
*
*
*
Looking ahead to next year, Kobayashi’s next major opponent will be
Kato Masao, who will make a third attempt to wrest the Kisei title from
him. Kato beat Cho Chikun, Takemiya Masaki, O Rissei, and Tono Hiroaki
(twice) to win the ﬁnal preliminary stage of the Kisei tournament.
*
*
*
Fujisawa Shuko, who became the oldest title-winner in modern go
history at age 66, has advanced this age record to 67 by defending the
Oza title. After splitting the ﬁrst four games, he skillfully led
challenger Kobayashi Koichi up the garden path in the ﬁfth game to
clinch the series 3-2. The most dramatic game, however, was the third.
Three massive exchanges left the board divided across the middle, White
holding the top half and Black the bottom. Black’s (Fujisawa’s) half was
six points larger. Subtracting komi, he had won by half a point, but
Kobayashi harbored doubts about the accuracy of the counting. The
ofﬁcial recorder had to conﬁrm the result by replaying the game and
counting again, a most unusual procedure in Japanese professional go.
*
*
*
The contenders in this year’s Tengen title match started the ﬁrst
two games by playing large-scale openings, then slamming each other to
the mat. Defender Rin Kaiho crushed challenger Yamashiro Hiroshi on
November 9, then Yamashiro crushed Rin on November 19. Both players
toned down their style in the third game, which Rin won on November 30.
The fourth game is scheduled for December 9.
*
*
*
The 1992 Women’s Honinbo saw the victorious debut of another young
shodan: Kato Tomoko (age 23) beat Nakazawa Ayako (2-dan, age 21) in two
straight games to take the title. A talented but unsuccessful insei,
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Kato narrowly missed promotion to professional shodan three years
running, then reached the age limit and had to retire. That might make
most young women despair of a professional career, but after her third
failure Kato entered Kikuchi Yasuro’s Rokusei Go Academy, developed
further, and ﬁnally won her professional credentials in 1991. She is a
pupil of Sugiuchi Kazuko, who holds the women’s Meijin title.
*
*
*
After unsuccessful challenges in 1990 and 1991, on November 5 Hane
Yasumasa beat Ogata Masaki to regain the Okan title. That puts Hane at
the top of the heap in the Nagoya branch of the Nihon Kiin, a position
he also occupied in 1972, 1978, and 1983.
*
*
*
The international computer go championship sponsored by Ing ChangKi was held in Tokyo November 11-12. The top three ﬁnishers were:
1st (5-1): Go Intellect by Ken Chen (USA)
2nd (4-2): Handtalk by Cheng Zhixing (China)
3rd (4-2): Goliath by Mark Boon (Netherlands)
These three programs earned the right to challenge 6-dan amateur human
opponents at 15-stone handicaps. The humans, age 11-13, won all three
games. Handtalk, the only program to defeat Go Intellect, showed the
most improvement over last year, but all programs are still far from the
2-million-dollar goal of overcoming a human in even competition by the
turn of the century.
*
*
*
The China-Japan Supergo series resumed in Hangzhou this month, the
engagement ending in a standoff. China’s Yu Bin beat Japan’s Yoda
Norimoto on November 26, but then lost to Japan’s Kobayashi Satoru on
November 28. China is now down to the last two players in her line-up,
while Japan still has ﬁve left.
*
*
*
Elsewhere on the international scene, the semiﬁnals of the Ing
Professional Cup were fought in Taipei November 23-27. Otake Hideo had
an extremely close call against Rui Naiwei but managed to win his match
2-1, while Suh Bongsoo upset Cho Chikun, also by a 2-1 score.
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Trippel-artikel om problemlösning
!
1. Teori
På nästa sida berättar David Mechner i En fråga om liv och död om konsten att
lösa problem
2. Ett superbt problem
Därefter kommer i artikeln Hur nybörjare bör studera "Life and death problem"
ett superbt problem med en utförlig lösning av Bob Terry.
3. Prova själv
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En fråga om liv och död
av David A. Mechner
är jag var insei – professionell student – i Japan tillbringade jag en ansenlig tid med att kontemplera den djupare innebörden hos problem som handlar om liv och död. (For att skilja
mellan liv och död problem i det verkliga livet och de på go-brädet kallar jag de senare för
tsume-go.) Jag brukade ägna mig åt den här typen av grubbel sedan någon av tonåringarna jag levde och
studerade tillsammans med råkat passera go-brädet där jag hade svettats blod över något problem i en
halvtimmes tid, kastat en blick ned och utropat ”David, så enkelt!”
Den här typen av kommentarer -utan att vara illasinnade- tenderade att ha en demoraliserande eﬀekt
på en allvarlig ung go-student som mig själv. Hur som helst, tillbringade jag mycket tid med att tänka på
tsume-go. Ifall ni tycker att mina slutsatser i denna artikel är intressanta, tänk på att min tid skulle ha varit bättre använd om jag studerat tsume-go problem istället för att ha tänkt på hur man studerar dem.
Den centrala poängen är denna: Meningen med tsume-go är inte att memorera former i hörnet eller
att lära hur man dödar grupper -den är istället att skärpa precisionen i läsningen och öka disciplinen i
tänkandet.
Att hålla på med tsume-go är som förbereda sig för en boxningsmatch genom att jogga eller lyfta
tyngder. Det är inte roligt; det är smärtsamt. Om du joggar,, så är det för att förbättra kondiitonen, inte
för att njuta av naturen. När man håller på med tsume-go är det för att förbättra sin mentala kondition
inte för att lära sig olika former.
Med ovanstående i minnet ﬁnns det sedan några regler som måste följas för att tsume-go ska ge någon
förbättring som resultat:

Gissa inte bara

Om du tittar på ett problem; gissar draget och tittar på svaret är det inte tsume-go. Du anstränger dig
inte. Du joggar inte -du glider fram i bilen; och även om sceneriet är vackert så hjälper det dig inte i
boxningsringen. Sättet att göra tsume-go är att titta på problemet, gissa draget, spela det bästa motdrag
du kan hitta och fortsätta analysera drag och mot-drag tills du VET svaret. Var inte optimist. Antag inte
att motståndaren kommer att rulla runt och dö frivilligt. Leta efter de klurigaste, smartaste och bizarraste
mot-dragen. När du sedan är säker på din sak, kontrollera svaret i boken. Hade du fel, slå dig själv på
ﬁngrarna och var mer eftertänksam nästa gång.

Lös det inte felaktigt

Det ﬁnns ingen orsak att få fel svar. Är du inte säker på svaret bortom alla skuggor av tvivel; fortsätt nöta
på det. Får du fel svar beror det på dåliga vanor och att du inte tänker tillräckligt disciplinerat. Konfucius
sa ”Det är bättre att läsa ut ett problem riktigt, än att ögna genom alla tsume-go samlingar i Japan” -nåja,
det gjorde han kanske inte, men han skulle ha gjort det om han varit en stark spelare. Jag vet att detta
låter ohyggligt tvingande, men det är detta läsning
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handlar om. Läsning är att kunna se en sekvens och veta att det är rätt, inte att se skymten av en bekant
sekvens och spela den i hopp om att det ska fungera. Om du inte bryr dig om att vara säker sluta med
tsume-go.
Upptäcker du att oavsett hur mycket du pinar dig själv så hittar du inte de rätta svaren med någon
säkerhet, lägg boken åt sidan och välj en lättare. Om du istället utan bekymmer får alla svar rätt, då är
det dags att öka på med några tyngder på stången.

Använd inte brädet

”Usch” kanske du säger för dig själv ”är han så besatt av tanken att hitta rätta svaret är det kanske bäst
att lägga ut stenarna...” Nej. Lägg bara upp problemet på ett riktigt bräde om du kan motstå frestelsen
att spela ut sekvenserna. Såvida inte du har motståndare som är så vänliga att du får lägga ut stenar,
och prova olika sekvenser, innan du bestämmer dig. Det hela handlar om att förbättra din förmåga att
visualisera. Gör Allt Inne I Ditt Huvud.
All den här ansträngande disciplinen handlar om att läsning ÄR disciplin. Det ﬁnns en hel del former
som är bra att känna till, visst. Men läsning är förmågan att visualisera sekvenser i sitt huvud utan att
lagda stenar glöms bort, och utan att ifyllda friheter verkar vara lediga. Det är förmågan att kasta av sig
tankelättjan som vi alla praktiserar i vår vardag, och att tvinga oss själva att tänka precist och stegvis.
Om du följer de här reglerna, kommer du bli en starkare go-spelare. Följer du reglerna och dessutom
ofta tränar tsume-go blir du mycket starkare. Men får du istället rysningar av min attityd till go, och av
att läsa mina råd. Då älskar du förmodligen go för dess inre skönhet, och du har inget behov av ytliga
ego-trippar såsom dan-nivåer och liknade. Synd bara att vi inte alla är så gynnade...

Hur nybörjare bör studera "Life and death"
problem.
av Bob Terry för British GO
Journal
"Tsume go" översätts vanligtvis med "life and
death" problem [Ursäkta språk–förbistringen.
Red. anm.] och detta är förståeligt, eftersom
gruppens status (levande, ko, seki, död) är det
som ska avgöras. Men detta är en torftig övesättning som missar alla nyanserna som tsume go
implicerar.
På japanska förmedlar tsume en känsla av något som är ihoppackat eller förpackat – kanske
omsorgsfullt för hand i en box eller i en miniatyr.

Bonsai, till exempel, har denna känsla. Japanerna
excellerar i den här konstarten och den är en av
höjdpunkterna i deras kultur. När go kopplas
ihop med denna term förväntar man sig att see

Svart drar och dödar
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ett mikrokosmos som illustrerar spelets urverksliknande precision. På sin höjdpunkt är tsume go
ett under av genialitet och elegans:
Detta problem är ett enkelt med välpolerat exempel på tsume go som konst. 5 dan spelare och
starkare löser det på 30 sekunder eller mindre.
Shodan-spelare behöver 3 – 5 minuter. För svagare spelare varierar tiden, men nybörjare löser
det sällan eller aldrig.
" @ ✁➴ ❆ℵ ? !!! " säger nybörjaren vid det
här laget. "Jag har slösat bort min tid på en omöjlig uppgift!"
Nå, detta är ju inte sant. Meningen med tsume go ligger i analysprocessen, inte i lösningen.
Interessant nog använder nybörjarna en stor tids-

Diagram 1.
rymd av fruktlös analys trots att det bara ﬁnns sex
olika ställen att spela på. En novis skulle kunna
tänka så här:
Först inser han att om 1 besvaras med 2 dödar

Diagram 2.
3 hela gruppen. (Tror novisen att detta är slutet
är hon/han i sina första stapplande steg fortfarande.)
Men om svart spelar 1 som här kommer vit istället att svara på 2 och gruppen lever. Notera att a

Diagram 3.
och b är miai – endera leder till målet; tar svart
ena punkten, tar vit den andra. Därför fungerar
inte svart 1. Låt oss fortsätta.
Svart 1 är en annan möjlighet, men det är enkelt

Diagram 4.
att se att om vit svarar på 2 lever gruppen. Men,
spelar vit av misstag på a återgår ställningen till
diagram 1.
Svart försöker sedan med 1 här, men vit 2 visar

Diagram 5.
sig återigen vara den vitala punkten. Och genom
att härnäst spela på endera miai-punkterna a och
b lever vit.
Svart 1 tillåter återigen vit att leva genom att ta
den vitala punkten 2.
Vi har nu undersökt fyra av de sex möjliga platserna för svart att spela på och vi har funnit att
de duger ej. Vi kan med berättigande eliminera
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Diagram 6.
dessa drag från listan med kandidater över dödande drag. Men, vi har ändå, under analysens
gång, lärt oss en hel del om ställningens natur.
Låt oss fortsätta.
Svart 1 utgör ett intressant studieobjekt. Svarar

Diagram 7.
vit med 2 – vilket råkade vara den vitala punkten
i tre av de tidigare diagrammen – spelar svart 3.
Detta skapar en död form – nakade på japanska.
Dvs, när vit spelar atari på 4 gör svart connection
– vilket ger vit en död form. Vit fångar med 6,
men svart spelar in en ny sten på 5 och vit kan
inte få mer än ett öga.

Diagram 8.
De ﬂesta nybörjarna skulle sluta analysera här
övertygade om att detta är lösningen. Men det är
det inte. Låt oss fortsätta.
Spelar svart 1 som i diagram 6 svarar inte vit på a
som i det diagrammet men på 2. Detta skapar en
ko. Vit lever om han vinner denna.
Den nybörjare som inte slutat analysera efter
diagram 7 skulle säkerligen sluta här övertygad
om att ko är svaret ...men det är det inte. Låt oss
fortsätta.
Mitt upprepande av frasen "Låt oss fortsätta"

är med avsikt. Detta tema genomsyrar denna
artikel – och faktiskt allt kontemp–lerande av
tsume go.
Misslyckas man med att analysera tsume go riktigt, vare sig man är 5-dan spelare eller nybörjare,
är orsaken densamma; att man inte fortsatt nog
långt. Istället har man funnit sig återvända till
sekvenser som analyserats förut, precis som en
skiva som hakat upp sig.
Det är vid sådana tillfällen man måste komma
ihåg "Låt oss fortsätta" och gå vidare ända till
slutpunkten.
I en av Sir Arthur Conan Doyle's böcker
kommenterar Sherlock Holmes att "När man
har eliminerat allt som är omöjligt måste det
är kvar, oavsett hur osannolikt det verkar, vara
sanningen." Vi har just ett sådant fall här. Den

Diagram 9.
uppmärksamme läsaren har kanske noterat att vi
hittills bara har analyserat fem av de sex möjliga
punkterna än.
Den sista möjligheten är svart 1. Det verkar så
orimligt att spela här att de ﬂesta nybörjare inte
ens skulle överväga det. De skulle istället återvän-

Diagram 10.
da till diagram 1–8 om och om igen och försöka
hitta var de gjort fel. Men svart 1 här är det korrekta draget.
Om vit fångar stenen med 2 dödar 3 hela
gruppen. Notera att vit inte kan spela atari på
de här två stenarna från något av de två hållen på
grund av damezumari – brist på friheter.

❍●
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Tesuji!
Ibland ger go problem för mycket hjälp:
"Svart spelar och dödar". "Vit spelar och lever".
I ett parti ﬁnns ingen röst (hoppas vi) som talar
om vad som ska åstadkommas.
Så i dessa problem är det svart eller vit som
spelar och ska ha ett bra resultat. Detta kan vara
att fånga någonting, rädda någonting, skaﬀa bra
form eller få motståndaren att verka billig.

Problem 2 Vit spelar

Lösningar efter artikeln om
Göteborg Open !

Problem 1
Vit spelar

Problem 3 Vit spelar
Problem 4 Vit spelar

Beware !
av Nick Webber. Deltagare i EM i Canterbury
A cautionary message for anyone having a representative of the go-playing
people of Finland as an opponent.
Today I was drawn against Matti Siivola in
round 2. We settled down to play, and the game
started well. Somehow I was holding my own
against a player who is rather stronger than me.
The morning wore on, and I was feeling pleased
with the way things were going; so pleased that
when I felt like having a cup of coﬀee I asked
Matti if he wanted something too.
"Yes please, a lager beer"
I went to the bar and bought myself a cup of
coﬀee and Matti a large, strong can of export la-

ger.
This was a terrible mistake. As the ﬁrst sip of
beer hit the mustachioed lips of my ﬁerce Finnish
opponent, a satisﬁed smile spread across his face
and he began to look at the board with a fresh
light in his eyes.
Of course, I had to resign less than 10 moves
later. But I've learned my lesson. In future, if my
opponent asks for a beer half way through the
morning session, I had better get one for myself
too.

❍●
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Göteborg Open
Den 14 - 15 november var det dags för den årliga
Grand Prix turneringen i Göteborg. Efter många olika
typer av arrangemang verkar göteborgarna ha hittat
två – nej tre – vinnare: Matthew MacFadyen, Café
Flygarens Haga samt Matthew MacFadyen igen.

Workshop
Cirka 20 GO-spelare hade hade tagit bondpermis, skolkat från skolan eller tagit ut en semesterdag för
att få tillfälle att lära av Matthew MacFadyen som för andra året ledde en workshop.
Dagen inleddes med en enkel övning. Ett parti spelades upp ända tills följande ställning uppkommit.
Därefter var det församlingen tur. Deras uppgift var att försöka spela vidare partiet så många gånger som
möjligt – både som vit och svart. Som synes av ﬁguren som är det en imponerande vägg som vitspelaren
Sakata byggt upp i mitten av brädet. Frågan var alltså hur vit skulle använda denna för att komma ikapp
svart som säkrat ett jätteområde efter högersidan. (Eller hur står det egentligen till nere i högra hörnet
?)
Efter en timmes egna försök avbröt Matthew oss. Alla ﬁck därefter gå runt till varje bräde och sedan
kommenterades de olika använda strategierna.
Därefter visades vad som egentligen hände i partiet.
Efter lunch bildades tre grupper. Varje
grupp ﬁck ett dussin små kort som visade
ett fragment från ett slutspel. Uppgiften
var att rangordna korten efter hur stort
det var att få lägga första stenen som svart
i den lokala situationen.
Korten samlades in och lades i tre parallella rader. – Det visade sig att alla tre
grupperna fått samma problem ! Nu diskuterades varje problem och varför grupperna gjort olika värderingar. Otroligt
nog var ändå alla grupperna i stort sett
överens ! Men litet nervöst var det...
Till sist utmanade Matthew alla intresserade på ett simultanparti. Kanske
var han litet för frikostig när han delade
ut nio stenar i handikapp till sina (var det
fem?) motståndare...
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Matthew MacFadyen tittar på hur eleverna använt thickness.
De övriga ﬁck istället pröva sina hjärnvindlingar på tre olika slutspelssituationer. Ett av
problemen var att "ro hem" slutspelet som svart
– något som krävde många olika försök. Som tur
var gick detta ganska fort eftersom situationerna
kom från 11 x 11 bräden !

Danmark ﬁck här inkassera sitt enda nederlag.
– Men å andra sidan var hans vinst mot tjecken
och 6-dan spelaren Vladimir Danek säkert en
skön skalp vilken hjälpte honom till en andraplats. Denne senare ﬁck på detta sätt "bara" fyra
poäng och en tredjeplats – men å andra sidan var
nog hans främsta uppgift i Göteborg att göra reklam för EM i Prag nästa år.
Värda att nämna är först Björn Hallin som
lyckades få en 5-dan, en 4-dan och en 2-dan spelare efter sig i resultatlistan. Lars Pensjö, 1kyu, lär
väl också ha haft en minnesvärd turnering. Eller
vad sägs om spelstyrkan hos hans motståndare:
6D, 6D, 5D, 2D och 1D. (Det var nog skönt att
få gå till jobbet på måndag.)
Ett nytt stjärnskott på den svenska go-himlen
kan man nog säga att 5-kyuaren Harry Taari är.
Fem poäng av sex gav honom specialpris på slutet. Efter denna turnering kommer nog ﬂer än
Göteborgarna att nämna honom med respekt...
4 poäng lyckades också Sören Lindström,
3kyu, få ihop. Både Björn Wendsjö och Magnus
Persson ﬁck känna på hans utmärkta behandling
av fusekin – men Magnus lyckades vända sitt förlorade parti rätt och vinna med 31/2 poäng.

Turneringen
Precis som vid SM i våras hade arrangörerna bokat Café Flygarens Haga hela
helgen. En ovanligt gemytlig lokal som,
i storlek, passade precis för tävlingen.
Det var väl heller ingen som klagade på
tillgången av smörgåsar och fritt kaﬀe...
Om det nu fanns något att klaga på
så var det väl spänningen. Den tidigare
nämnde Mathew MacFadyen byggde
med stor hantverksskicklighet ett staket med sex pinnar. Thomas Heshe från

Anna Hamelius mot Harry Taari.
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pl name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

str nat MM

Mattew MacFayden
6d
Thomas Heshe
4d
Vladimir Danek
6d
Ulf Olsson
4d
Björn Hallin
1d
Matti Siivola
4d
Piers Shepperson
5d
Christer Lindstedt 2d
Magnus Persson
1k
Lars Pensjö
1k
Kristian Lindgren 1d
Jana Hricova
1k
Martina Simunkova 2k
Sören Lindström
3k
Niklas Gyulai
3k
Björn Wendsjö
2k
L-G Carlsson
3k
Harry Taari
5k
Staffan Bäcklund
3k
Göran Nilsson
4k
Torbjörn Carlson
5k
Ralf Lundberg
4k
Rasmus Ekman
4k
Anna Hamelius
5k
Per Kristensen
5k
Hirjo Leemets
5k
Yvonne Benzian
6k
Magnus Kylemark
10k
Lennart Alfredsson 9k
Nicklas Sandström 10k
Peter Zoltan
12k
Jörgen Abrahamsson15k
Marcus Gustavsson 15k
Johan Rosenblad
15k
Ola Lundquist
15k
Tomas Brandberg
17k
Sinikka Siivola
13k

GB
DK
CS
S
S
SF
GB
S
S
S
S
CS
CS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SF

1

2

3

4

5

22 10+
4+
7+
2+
3+
21 11+
8+
3+
14+
20
6+
7+
2- 10+
119
5+
16+
7+
219
49+
8+
6- 12+
19
3- 11+
45+
9+
19
8+
314- 15+
19
7259+ 10+
18 12+
5- 13+
8617
1- 16+ 11+
3817
26- 10- 12- 1617
9- 13- 14+ 11+
517 16+ 12+
9- 15- 1417 17+ 15+ 12- 16+ 13+
17 19+ 14- 20+ 13+
716 13- 10- 19+ 14- 11+
16 14- 20- 25+ 18+ 19+
16 21+ 25+ 22+ 17- 23+
15 15- 22+ 16- 20+ 1715 24+ 17+ 15- 19- 2115 18- 23+ 24+ 22+ 20+
14 23+ 19- 18- 21- 24+
14 22- 21- 27+ 25+ 1813 20- 29+ 21- 27+ 2213 26+ 18- 17- 23- 2813 25- 27- 28- 30+ 29+
13 29- 26+ 23- 24- 30+
10 30+ 31- 26+ 29+ 25+
9 27+ 24- 30- 28- 268 28- 37+ 29+ 26- 278 37+ 28+ 35+ 34- 33+
5 33+ 35- 36+ free 37+
5 32- 36+ free 35+ 315 35- free 37+ 31+ 364 34+ 32+ 31- 33- free
4 free 33- 32- 37+ 34+
3 31- 30- 34- 36- 32-
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6
6+
5+
4+
32110+
12+
14+
721+
817+
916+
151324+
—
22+
1120—
1830+
—
28+
2731+
25293437+
32+
3635+
33-

pt cuss
6
5
4
3
3
3
3
3
3
2
1
2
3
4
4
2
3
5
2
3
4
2
2
2
2
2
3
4
2
2
4
4
4
4
3
4
0

117
114
111
109
107
106
105
102
101
99
97
97
96
94
92
90
87
84
86
84
80
80
79
74
73
71
68
51
49
45
41
21
19
19
19
12
18
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Lösningar till Tesuji!

diagram 4 ger vit helt enkelt upp den och knyter

1. Vit måste hitta ett sätt att vinna semeai'en i
hörnet. Att helt enkelt fylla en av svarts frihe-

ter som i diagram 1 misslyckas eftersom svart
omedelbart sätter vit i atari och hans stenar är
förlorade.

Trickdraget är att spela 1 som i diagram 2.
Svart lider nu av brist på friheter damezumari och
kan inte göra den nyss nämnda atarin. Även om
han kan fånga vits sten tar det för många drag
och vit vinner semeai'en.

ihop på utsidan i god form.
Spelar vit längre ut med 1 i diagram 5 får svart

god form med 2. Och efter 3 har svart kvar otrevliga hot efter A, B och C.
Här i diagram 6 är josekin som leder till pro-

2. Problemet här verkar vara att bäst utnyttja
svarts dåliga form och knyta ihop de vita stenarna.
blemet. För att undvika detta bör svart 6 istället
spelas på A för att hålla de vita stenarna separerade.
3. Problemet här måste vara att knyta ihop de
1 i diagram 3 verkar vara den vitala punkten.
Försöker svart skära av den vita stenen som i
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vita stenarna genom att spela mellan de svarta
stenarna och kanten. Vit 1 i diagram 7 verkar
fungera.

mer han att upptäcka att han ligger ett steg efter
– och han förlorar sina skärande stenar.
Om svart helt enkelt fångar de två stenarna
som i diagram 8 kan vita knyta ihop. Att slänga
in en sten med 5 förlorar poäng eftersom svart

4. Problem: om svart kan knyta ihop sina stenar får han ett stort territorium efter överkanten.
Svart 1 i diagram 11 klarar detta otroligt nog.
Korrekt: Vit måste tålmodigt fånga en sten
med 2 i diagram 12 och tillåta svart att knyta och
få sitt område.

inte behöver ögon, och han kommer ändå inte
att connecta efter 5.
Gör svart motstånd genom att forcera med 2
och 4 i diagram 9 innan han tar de två stenarna
komer han att förlora fyra stenar om han inte
Misstag: I diagram 13 gör vit motstånd med
2 men svart spelar atari med 3 – och vit kan inte

connectar efter 9.
Förfärligt blir det i diagram 10 om svart försöker fånga den vita stenen med 2 och 4; då kom-

connecta med A eftersom B blir en fungerade
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form och de vita stenarna i mitten är på driven.
Svart gör fel i diagram 15. Försöker han göra
atari direkt med 1 skapar vit en god form åt sina
stenar med 4 – och hinner först fånga svarts stenar.

stege.
Alternativ: Vit kan faktiskt fortsätta spela enligt sekvensen i diagram 14 och bilda en levande
grupp i hörnet. Svart har dock fortfarande god

❍●

dia. 14

Vad gör Sveriges GO-förbund ?
Hade det inte varit för amatör-VM kanske aldrig förbundet kommit till. Men för att Sverige ska få
skicka en svensk representant krävde Europas GO-förbund en formell organisation. Och på den vägen
är det !
Idag är Rune Tenghamn i Västerås ordförande. Lars Pensjö i Göteborg är kassör. -Hans viktigaste
uppgift är att skicka avgifter till Europeiska GO-förbundet. Björn Wendsjö i Skåne är redaktör. Dessa
tre samt Eui Suk Chung i Stockholm utser varje år de 4-5 turneringar som ger VM-poäng.
Förbundets andra uppgift är att sprida denna tidning till alla GO-klubbar. Men frånsett dessa två
uppgifter initieras all verksamhet idag från klubbarna !
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Det är på G ... ?
av Niklas Lönnbro
Nyligen råkade Magnus Härenstam i ett frågeprogram i TV påstå att go spelas på en spelplan som består
av 19 x 19 rutor. Han må vara förlåten ty de ﬂesta lexikon innehåller inget om go och i de fall de gör det
är beskrivningen mycket spartansk och ibland felaktig.
Go hittar man vanligen mellan gnu och Goa och ett svep i några vanliga lexikon gewr följande
resultat:
Nordisk familjebok 1908
Go, ett slags brädspel, som spelas af två personer med hvardera 180 stenar, den enas
hvita, den andres svarta, på ett kvadratiskt
bräde, som af 19 gånger 19 linjer delas i 400
lika stora småkvadrater.
Stenarna lägges i tur och ordning på linjernas skärningspunkter (361), och spelet
består i att medelst långa kedjor af egna stenar innesluta motståndarens och därigenom
Bra Böckers lexikon 1985
go [go:], ett mycket gammalt japanskt
brädspel för två deltagare, som vid slutet av
1800-talet blev känt i Europa. Det spelas
på en kvadratisk plan med 19 x 19 linjer,
där brickor placeras på skärningspunkterna.
180 vita och 181 svarta brickor placeras i
tur och ordning ut på brädets 361 punkter.
Uppgifter går ut på att med brickorna bilda
en eller ﬂera sammanhängande kedjor eller
ringar för att inom dessa skaﬀa sig så många
tomma punkter som möjligt efter vissa regler.
Aschehoug og Gyldendals Store

döda dem. Go uppfanns af kineserna ett par
tusen år f. Kr., kom på 700-talet e. Kr. till
Japan, där det vardt nationalspelet och har bedrifvits med samma lidelse som annorstädes
schack. Till 1868 fanns äfven en af taikunen
stiftad go-akademi med 9 lärdomsgrader. Se
Schurig, ”Go, das nationalspiel der japanen”
(3:e uppl. 1888).

Norske Leksikon 1988
go, kinesisk brettspill for to personer, nå
specielt poulært i Japan. Brettet har 19
vannrette og 19 loddrette linjer som danner 361 krysningspunkter. Det spilles med
ﬂate trebrikker, 181 svarte og 180 hvite.
Spillerne plasserer ett tur en og en brikke
på ledige punkter, svart begynner. Det gjelder å erobre områder ved å innelukke ledige
punkter med egne brikker, desuten kan en
eller ﬂere av motstandernes brikker innelukkes på samme måten og fjernes fra brettet.
I sin avanserte form spilles go etter oﬃsielle
regler i store turneringer, det kreves stor
dyktighet for å bli en mester i spillet.
Der Grosse Brockhaus kompaktausgabe 1983
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Go, 1) [gaU, engl. >los<, >geh<],
allg. das egl. Startkommando. 2)
das, japan. Nationalbrettspiel (japan. I-go), wird von 2 Teilnehmen
mit 181 schwarzen und 181 Steinen
auf einem quadrat. Brett (goban)
gespielt, das mit 19 waagrechten
und 19 senkrechten Linien überzogen ist, die 361 Schnittpunkte ergeben. Die beiden Spieler setzen
abwechselnd je einen Stein auf
einen der Linienschnittpunkte. Die
Aufgabe bestedt für jeden Spieler
darin, mit den eigenen Steinen
zusammenhängende Ketten zu
bilden und damit einen Kreis zu
schließen; die umschlossenen Gebiete, meist am Rand, sind damit
erobert; die in einem Kreis eingeschlossenen Steine gelten als
getötet. Die zahl der unbesetzten
Punkte in den Ketten und der getöteten Steine bestimmen Gewinn
und Verlust.
Oben Stand einer Partie nach dem
100. Zug; Rechts Endstand einer
Partie mit insgesamt 241 Züge.

[Red.anm:
Figur 1 1-100. Figur 2 101-167.
Figur 3 168-241 på nästa sida.]
The New Encyclopedia Britannica 1991
Go (Japanese), also called I-GO, Chinese (Wade-Giles romanization)
WEI-CH’I, Pinyin WEIQI, game for two
players, probably Japan’s most popular board game. Go originated either
in India or in China as early as 2356
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BC, according to some sources, and was brought
to Japan about AD 500. Go is played with 181 black
and 180 white go-ishi (ﬂat, round pieces called stones) on a square wooden board (goban) checkered
by 19 vertical lines and 19 horizontal lines to form
361 intersections. Each player in turn (black moves
ﬁrst) places a stone on the point of intersection of
any two lines, after which that stone cannot be
moved. Players try to conquer territory by completely enclosing vacant points with boundaries
made of their own stones. Two or more stones are
”connected” if they are adjecent to each other on
the same horizontal or vertial line, as are the black
stones in group e in the Figure. A stone or a group
of stones belonging to one player can be captured
and removed from the board if it can be completely enclosed by his opponent’s stones, as black is
by white in groups a, f and g and prospectively in
groups b and e in the Figure. A stone or group of
stones is ”live” (not captured) as long as it is connected to a vacant intersection, as are the white
stones in groups c and d and the black stones

in b and e. A stone cannot be placed on a point
completely surrounded by enemy stones unless
it makes a capture by so doing, as black does in
group c. Groups of stones are in eﬀect invulnerable
if they contain an ”eye”, which consists of two or
more vacant points arranged such that the opposing player cannot place his stone on one of the
points without that stone itself being captured.
The white stones in group d possess such an eye.
The white stoones in group c in the ﬁgure unfortunately do not possess an eye, however, and a black
stone placed on the indicated point would result
in the complete enclosure and thus the capture of
the white stone group. A player’s ﬁnal score is his
number of walled-in points less the number of his
stones lost by capture.
Go demands great skill, strategy, and subtlety
and is capable of inﬁnite variety; yet the rules and
pieces are so simple that children can play. Special handicap rules allow players of unequal skill to
play together. The game was given special status
in Japan during the Tokugawa period, when four
highly competitive Go schools were
established and supported by the
government. A Japanese Go Association, founded in 1924, supervises
tournaments and rules and ranks
players, both professional and amateur. The European Go Federation
was founded in 1950. The ﬁrst annual world Go championship was held
in 1979, and in 1982 an International Go Federation was established

in Tokyo.

som synes ovan är beskrivningarna
skiftande i både omfång och kvalitet. Nationalencyklopedins redaktion kan dock inte skylla på brist på
information eller möjligheter till
förberedelse. Redan hösten 1989
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skrev undertecknad [Niklas Lönnbro] till
redaktionen och kanske ﬁnns det ﬂer gospelare i Sverige som gjort likadant, för att
se till att ett så viktigt (!) uppslagsord verkligen kommer med och att det blir rätt !
Hur NE’s redaktion svarade kan du se
nedan. Hur det blev får vi veta inom en
snar framtid...

❍●
Nationalencyklopedin
Höganäs 1989-11-27
Bäste Niklas Lönnbro !
Tack för ditt brev och för visat intresse. Jag kan glädja
dig med att vår spelexpert Dan
Glimne sett till att spelet go

ﬁnns med bland våra uppslagsord.
Jag överlämnar ditt brev till
ansvarig
redaktör
Ann-Sophie
Gleisner. Det dröjer ännu ett bra
tag innan vi är på bokstaven g.
Med vänlig hälsning
Kari Marklund
Chefsredaktör

Inger Hansson
Sekr.

GO i Sverige på
1800-talet.
av Bengt Ericsson

I mitt sökande efter olika brädspels rötter och hur
det kommit till Sverige fann jag en artikel som
kan vara av intresse för eder. År 1888 skrev svensken Tom Wilsson ﬂera artiklar och två böcker om
spel och brädspel. I boken Illustrerad Spelbok,
(Stockholm 1888) beskrivs Go utförligt. Det är
det tidigaste omnämnande som jag funnit om
Go. I mit arbete att söka efter brädspel i gamla
nummer av svenska tidskrifter har jag ännu inte
funnit något om Go. Men jag har ännu inte
kommit fram till det magiska året 1868 ännu,
det år då japanerna öppnade gränserna för Europeerna. Det hittills enda asiatiska brädspel jag
funnit är det kinesiska Ciang Kium Yang lo su
can (också omnämnt på latin som Ludus subjugendi rebelles). Et spelades som minne till den
på sin tid beryktade upprorsmakaren Yang lo su.
När denne rebell levde ﬁnns det inga notiser om.
Spelet är en mycket avancerad variant på det klas-
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siska Rävspelet.
Låt oss nu återgå till Go anno 1888. Vi kommer här att återge inledningen till artikeln. Den största
delen av artikeln handlar om regler men det ﬁnns en del intressanta bitar som vi tar med. Om någon är
intresserad av hela artikeln om Go-spelet går det bra att kontakta mig.
Go-spelet.
Detta i Japan inhemska spel har först på senare tid 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 särledes 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 kunna försäkra, att Go, vad angår ﬁna
beräkningar, mångsidiga komplikationer och spännande, eggande verkan, icke står efter Schack. Skulle
han på grund af sin erfarenhet draga till 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 parallell mellan de båda spelen är icke lätt: i schack en på förhand bestämd,
fast uppställning och rörliga ﬁgurer af olika värde – och i Go brickor af lika värde, hvilka turvis af spelarna sättes på de punkter de behaga, för att bilda
orubbliga, men underbart på afstånd verkande
konﬁgurationer; 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 ena af två jemnstarka
spelare af något allvarligt missöde, brukar 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 inte kan vinna, får och
måste man allt jemt söka att göra förlusten så
lindrig som möjligt.

Fortsättning längst bak i tidningen.
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Hat-trick av Ulf
Vinst i tre turneringar – som ger VM
poäng – i år. Med det har han skaffat sig
en ny fribiljett till amatör-VM. Grattis!
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Ulf Nordisk mästare
Resultat från Grand Prix i Helsinki
Eftersom tävlingen också var Nordiska mästerskapet lyckades Ulf – förutom att klå upp Matti, Vesa
och Olli – bli nordisk mästare med sin sjundeplats. Hyvvä !
pl name
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

str nat MM

Zhang Shutai
6d
Viktor Bogdanov
6d
Aleksei Lazarev
6d
Manfred Wimmer
6d
Frank Janssen
6d
Vladimir Danek
6d
Ulf Olsson
4d
Matti Siivola
4d
Lauri Paatero
2d
Vesa Laatikainen
5d
Dmitri Bosenko
4d
Olli Lounela
3d
Veikko Lahdesmaki 2k
Vladimir Kuznetsov 3k
Keijo Alho
3k
Jarmo Heino
4k
Tero Sand
2k
Helena Niinisalo
4k
Oliver Nebelung
6k
Michael Muschik
7k
Seppo Ronkko
7k
Jussi Wuorela
7k
Yvonne Benzian
8k
Sari Kohonen
8k
Rita Bogdanova
10k
Kari Haatanen
9k
Jukka Ranta
12k
Jyrki Alenius
13k
Miika Minkkinen
17k
Sinikka Siivola
16k
Tomio Alho
19k
Vesa Tuomi
17k
Tony Danielsbacka 18k
Pekka Laakso
18k
Mika Junttila
20k
Marko Lindroos
19k
Jorgen Illman
20k
Jani Nystrom
28k

CHI
RUS
RUS
A
NL
CS
S
FIN
FIN
FIN
RUS
FIN
FIN
RUS
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
D
FIN
FIN
S
FIN
RUS
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN

26
24
24
24
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
21
20
18
18
17
17
16
16
16
15
14
13
10
8
8
7
6
6
4
4
4
3
3

1

2

11+
7+
8+
10+
9+
12+
23541617+
15+
1418+
131620+
1922+
212423+
26+
2528+
2730+
2937+
33+
3236+
38+
343135-

4+
6+
513+
210+
13+
17+
712+
11816+
18+
1491521+
24+
192322+
2028+
27+
262534+
3233+
30+
312936+
3538+
37-

3

4

5

6

pt cuss (NoC)

2+
6+
3+
5+ 6 141
15+
8+
4- 4 136
9+
4+
16+ 4 134
5+
37+
2+ 4 133
42- 10+
1- 3 133
11+
19+
3- 3 132
8+
94- 12+ 3 130 ( 1.)
7- 11+
2- 10+ 3 129 ( 2.)
37+
6- 11+ 3 129 ( 2.)
13+ 12+
58- 2 127 ( 4.)
68- 14+
9- 2 127
14+ 10- 13+
7- 2 126 ( 5.)
10- 15+ 12- 23+ 3 124 ( 6.)
12- 19+ 11- 22+ 4 123
17+ 13- 19+ 20+ 4 120 ( 7.)
19+ 21+ —
— 4 116 ( 8.)
15—
—
— 1 116 ( 9.)
20- 22+ —
19- 1 105 (10.)
16- 14- 15- 18+ 3 102 (11.)
18+ 23+ 22- 15- 3
96
23- 16- 24+ 26+ 3
93 (12.)
24+ 18- 20+ 14- 2
90 (13.)
21+ 20- 26+ 13- 3
89 (14.)
22- 26+ 21- 27+ 3
88 (15.)
27- 29+
—
— 4
81
28+ 24- 23- 21- 2
81 (16.)
25+ 30+ 32+ 24- 4
69 (17.)
26- 32+
—
— 2
52 (18.)
32+ 25—
— 4
40 (19.)
31+ 27- 36+ 37+ 3
37 (20.)
30- 34+ 35+ 36+ 5
29 (21.)
29- 28- 27- 38- 2
35 (22.)
34+ 35+
—
— 3
26 (23.)
33- 31- 38- — 1
24 (24.)
37+ 33- 31- — 3
21 (25.)
38+ 37+ 30- 31- 2
19 (26.)
35- 36- free 30- 2
13 (27.)
36- free 34+ 32+ 3
6 (28.)
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