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Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en intro-
duktion til det Asiatiske brætspil Go.   

Go blev første gang spillet for mellem 2000 - 4000 år siden. Det ta-
ger 5 minutter at lære og resten af livet at mestre. Go bliver ofte 
sammenlignet med skak, men hvor skak er et enkelt slag, er Go en 
global krig.  

En af fascinationerne ved Go er spillets mangfoldighed – på trods af 
de enkle regler. Hidtil har det været umuligt at lave Go programmer 
der overgår begynderen i styrke. Det er faktisk tvivlsomt om det no-
gensinde vil lykkedes for en computer, at kunne klare sig mod en 
professionel Go spiller.  

Desværre er Go ikke så udbredt i Danmark eller den vestlige ver-
den. Det er vores håb at vi med det lille hæfte kan øge kendskabet 
til Go, så endnu flere mennesker kan få glæde at dette fantastiske 
spil. 
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Information om den Amerikanske Go Forening*  

Den Amerikanske Go Forening AGA er den nationale organisation 
for Go spillere i USA, den samarbejder med lignende organisationer 
i resten af verden.  

De: 
- Udgiver American Go Journal 
- Vedligeholder et computerbaseret rating system 
- Vedligeholder en website (http://www.usgo.org) 
- Håndhæver og fremmer AGA rated turneringer 
- Organiserer den Amerikanske Go kongres og mesterskabet 
- Distribuerer en årlig klub liste og medlems liste 
- Arbejder for at udbrede et stærkt netværk af klubber. 
- Fremmer og udbreder det offentlige kendskab til Go  

AGA arbejder for at introducerer flere menneskers kendskab til det-
te herlige spil.  

*Redaktørens bemærkning: denne information er blevet opdateret 
siden den sidste udgivelse af "Vejen til Go" 
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sten - en brik der er enten sort eller hvid.  

territorium - punkter der er blevet omringet af en af spillerne.  

to øjne - to separate punkter indenfor en gruppe af sten.  

udvide  - lægge en sten direkte i forbindelse med en gruppe, for at 
øge antallet af friheder. Kan også betyde at man lægger en sten i 
nærheden af en anden, for at skabe forbindelse mellem dem, uden at 
de rører hinanden.  

øje - et punkt der er fuldstændigt omringet af sten med den samme 
farve.   
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ORDFORKLARING  

atari - en melding om, at en af modstanderens grupper kun har en 
frihed tilbage, bruges også for den tilstand en gruppe med kun en 
frihed befinder sig i.  

dame - et punkt som ingen af spillerne kan omringe alene.  

død -  om sten som ikke kan lave to øjne, eller skabe forbindelse til 
andre sten som har denne mulighed.  

erobre - det at besætte alle en gruppes friheder, og fjerne dem fra 
brættet.  

fange - en sten der er blevet fjernet fra brættet fordi den har mistet 
alle sine friheder. De opbevares i fangeskålen indtil spillet skal tæl-
les op.  

forbindelse - sten af samme farve der ligger på nabo punkter. Bru-
ges også når modstanderen ikke kan adskille grupperne eller stene-
ne, selvom de ikke ligger på nabo punkter.  

frihed - et ubesat nabo punkt.  

gruppe - et vilkårligt antal forbundne sten.  

i live -  en gruppe af sten der har to øjne.  

ko - en situation, hvor der erobrers og generobres.  

nabo - er punktet ved side af langs med en linie på brættet.  

pas - en melding der betyder at en spiller frafalder sit næste træk.  

punkt - et sted på brættet hvor en linie krydser en anden.   

point – enhed for scoren . 
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"En ny sten er et nyt spil" 

Hver sten udstråler energi, og influerer i større eller mindre grad 
alle andre sten på brættet. Respekter energien fra din modspillers 
sten, ved at minde dig om at din modstanders sidste træk ændrede 
stillingen på brættet. Antag at han gør sit bedste (ligesom dig selv), 
for at finde det bedste træk i stillingen.   

"Hurtigt spil giver erfaring" 
Hold spillet i gang ved at spille i et rimeligt tempo. Man kan vinde 
meget ved at lave mange fejl, og lære af disse fejl som spillet skri-
der frem. Begyndere forbedrer sig hurtigt ved at spille hurtigt og 
mange spil. Det kan ligeledes opfattes som uhøfligt, at lade din 
modstander vente. De fleste uformelle spil, spilles i et livligt og re-
gelmæssigt tempo.   

"Hvis Go brættet smider dig af, skal du tilbage med det 
samme" 

Beslutsomhed er din bedste allieret! Fejl er helt normale. Som be-
gynder skal du værdsætte og nyde det privilegium du har til at lave 
fejl - des flere du laver des hurtigere bliver du bedre. 
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"Spil på de store punkter" 

Efterhånden som brættet fyldes med sten, bevæger spillet sig grad-
vist fra en fase med store slag om territorier og tilfangetagelse, til de 
mindre slag, indtil der ikke er nogle points tilbage på brættet. 
I figur 57  herunder er det sorts tur til at lægge en sten. Vil sort blo-
kere og dræbe de tre hvide sten i bunden af brættet eller vil han fan-
ge den enlige sten i højre side af brættet? 

  Figur 57. 

"Hold dine sten forbundet" 
At have forbindelse betyder at afstanden mellem egne sten ikke er 
større end de stadigvæk er forbundet. Selv hvis de ikke direkte rører 
hinanden kan de stadigvæk opfattes som forbundet, hvis de ikke kan 
forhindres i at blive forbundet. Sten der er blevet blokeret og ikke 
kan forbindes er i større fare for at blive omringet og fanget.  

I det foregående diagram havde hvid ikke formået at holde sine sten 
forbundet og som en konsekvens heraf mister han sin gruppe på tre 
sten. Sort vil naturligvis placere de tre sten i atari og tillade den ene 
sten at forbinde – ikke omvendt. 
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FORORD  

Spillet Go er på en gang både enkelt og komplekst. Det bruges på 
militære akademier i Østen, som en øvelse i militær strategi. Det 
benyttes også på vestlige filosofiske skoler som et middel til at for-
stå sammenspillet mellem intellekt og intuition.  

Det er let at lære at spille Go, men at mestre det er en livslang 
udfordring.  

I denne lille perle af at hæfte har Karl Baker skabt et mester værk af 
enkle og instruktive forklaringer, som giver en let introduktion til 
den interesserede begynder. På trods af deres enkelhed opfattes Go 
reglerne ofte som mærkelige af nybegynderen. Denne trin for trin 
vejledning giver nybegynderen en hjælpende hånd på vejen til at 
forstå de basale principper i spillet, sådan at man hurtigt kan 
kommer i gang med at spille .  

Dette hæfte giver nybegynderen en uvurderlig indsigt i Go spillets 
forunderlige verden.    

Roger B. White 
Det Amerikanske Go Forbund  

 
”I gode tider opstår et klimax 

der løfter en til nye højder, 
men først skal fundamentet skabes, 

bredt, dybt og solidt...”  

Winfred Ernest Garrison 
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INTRODUKTION  

Go er et strategispil. To spillere konkurrerer om at erobre mest terri-
torium ved at placerer brikker på en glat træplade hvorpå der er teg-
net et netmønster - typisk 19x19 linier. Hver spiller forsøger med 
sine brikker at omringe et område, ligesom hvis indhegner en mark. 
Senere kan hver spiller erobre modstanderens  territorium. Formålet 
med dette spil er, at erobre mest territorium - et simpelt mål der på 
en gang giver spillet Go elegance og en fascinerende kompleksitet.     

SPILLETS HISTORIE  

Go blev skabt i Kina for ca. 4000 år siden. Det kom til Japan om-
kring 800 e.Kr. Spillere i Østasien har mestret spillet helt op til mo-
derne tider. Go nåede den vestlige verden sent i 1800 tallet. Totalt 
logisk i design, har spillet bestået tidens prøve. Det har overlevet i 
sin originale form og er i dag det ældste spil i verden.  

Go er  et spil på viden og evner, hvor der  på ingen måde involveres  
elementer af tilfældighed. Hver spiller søger at erobre og 
kontrollerer mere territorium end modparten. Enhver handling har 
konsekvenser og vil være afgørende for slutresultatet. Hele spillet er 
synligt på brættet. Spillet begynder på et tomt bræt, undtagen hvis 
der spilles handicapspil (den mindst erfarne spiller får tildelt nogle 
sten der lægges på brættet). Handlingen i spillet er livlig og 
spændende, man springer fra front til front, og søger konstant at få 
fordel i sin position.  

Fra første sten bygger spillerene et unikt mønster. Faktisk er der så 
megen plads for individualitet at man mener intet spil er blevet gen-
taget med præcist samme mønster rækkefølge.   

Der er over 10200 forskellige mønstre man kan vælge imellem. Dette 
tal er langt større end det anslåede antal atomer i hele universet. 

Vejen til Go                                                                                       45

 

  Figur 56. 

Figur 56 ovenfor viser en serie af et-punkts-spring. Sort vil så for-
binde punkterne, når hvid  nærmer sig den sorte position. 
Et-punkts-springet er et vigtigt redskab ved skitsering af territorium, 
det er også meget anvendeligt når man forsøger at forstyrre udvik-
lingen af modstanderens territorium. 

"Del og hersk" 
Det er fornuftigt at bruge nogle sten på at forhindre modstanderen i 
at forbinde sine sten. Sten der ikke er forbundet er meget lettere at 
angribe og omringe end forbudne sten. 
Hvis forsøget på at adskille modstanderens sten mislykkedes, kan 
man bruge det næste ordsprog.   

"Man skal ikke smide gode sten efter dårlige" 
Opgiv sten der ser ud til at forfølge en tabt sag. Disse sten kan blive 
værdifulde senere i spillet, men de vil være tabt med sikkerhed, hvis 
du presser din modstander til at slå dem ihjel med det samme og 
dermed fjerne dem fra brættet. Sten som er døde på brættet, er iro-
nisk nok i en meget bedre position end fanger. Døde sten er ofte 
brugbare, og nogle gange undslipper de og kommer til live igen. 
Fanger er tabt for evigt. 
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Hjørne territorium: Læg mærke 
til at der kun skulle otte sten til 
at omringe tretten punkter i 
hjørnet. Prøv at sammenligne 
figur 54 med figur 55. 

  Figur 54. 

  Figur 55. 

Side territorium: Læg mærke 
til, at det krævede flere sten, 
dvs. flere træk, at omringe fær-
re punkter langs med siden i 
figur 55, end det gjorde i hjør-
net på  figur 54. 

I midten af brættet er der ingen mure; det kræver derfor et stort an-
tal sten at omringe et lille territorium i midten. 

"Et-punkts-springet er aldrig forkert" 
I stedet for at forbinde stenene direkte, spiller sort mere effektivt 
ved at forlænge med et punkt (og ofte mere) fra hans egne sten, se 
figur 56. 

af brættet to allerede eksisterende mure, langs siderne udgør de kun 
en 
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Det er svært at beskrive den følelse der kan opstå I forbindelse med 
et spil go – en følelse der stammer fra den kreative proces det er, at 
skabe og  se mønstre på brættet. Go er et spil hvor selve spillet er 
vigtigere end hvem der vinder eller taber. I hvert spil vindes nogle 
slag mens andre tabes (yin og yang). Nummer to vil altid have sin 
del af æren for et godt parti.  

Kampen på Go brættet reflekter en personlig stræben imod balance 
og harmoni, et åndeligt såvel som et praktisk ideal. Succes på bræt-
tet er relateret til indre succes. Der er ingen tvivl om, at Go skærper 
koncentrations evnen. Spillets dynamik virker absorberende.  

De situationer der fremkommer i et spil Go er så komplekse, at det 
hidtil har været umuligt at skrive computer programmer, der er 
stærke nok til at kunne klare sig  i en almindelig Go turnering. Om 
det nogensinde bliver muligt for en Computer at kunne spille lige 
op med en professional Go spiller er mere end tvivlsomt.  Effektiv 
Go strategi er utrolig abstrakt. For eksempel kan en spiller lokke 
modstanderen til en serie af små sejre og herved sikre sig en mindre 
synlig men strategisk større triumf. Grådig og hovedløs aggression 
fører normalt til nederlag. En let løsning og deraf hurtig succes kan 
senere vise sig at blive en væsentlig hæmsko. Fejlberegninger er 
sjældent endeligt afgørende; tværtimod, succes skabes ofte ved ef-
fektivt at afbøje de angreb man udsættes for. Kombinationen af  
stillingsbedømmelse og overblik som er så nødvendig når Go spilles 
på et højt niveau, udskiller de mest kraftfulde computere og pro-
grammer som hjælpeløse, når de spiller mod erfarne menneskelig 
Go spillere.  

Go er en fælles oplevelse. Spillerne har brug for hinanden for at op-
nå et  spændende parti. Hvis ikke  modstanderen yder kvalificeret 
modstand bliver der intet spil – ingen skuffelse, men heller ikke no-
gen mulighed, ingen risko og ingen belønning. Traditionelt værd-
sætter Go spillere hinanden, respekt er en del af spillet.   

1Den traditionelle måde at spille Go på foregår ved at to personer sidder overfor 
hinanden og spiller på et bræt – tilsvarende findes der turneringer for programmører, 
hvor computere konkurrerer mod hinanden.  
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Måske er det vigtigste, at Go er en måde at kommunikerer med hin-
anden på, en venligsindet debat, hvor der argumenteres for og imod. 
Hvert brik kan opfattes som et argument, et respons på den  øjeblik-
kelige position. Hver brik kan enten opfattes som et svar på mod-
standerens argumentation, en uddybelse af andre synspunkter  eller 
en udforskning af nye områder.  

Go kan spilles på alle niveauer med lige stort udbytte. To nybegyn-
derne der spiller mod hinanden kan opleve den samme spænding 
som to erfarne spillere. Når man spiller Go bliver man udsat for 
mange forskellige former for følelser. Faktisk er det udsigten til det-
te der er motivationen for at arbejde sig  igennem de første kapitler 
af  ”Vejen til Go”. 
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KAPITEL FEM 

 

Ordsprog for begyndere: Ord for livet. 
Go ordsprog er generelle tommelfingerregler, en slags retningslinier 
man kan bruge i de uundgåelige øjeblikke hvor man bliver usikker 
og er i tvivl.  

Disse ordsprog er begyndelsen til den elementære del af Go strategi 
og taktik. Ofte vil det ene eller det andet ordsprog give et fremra-
gende råd for en given situation,  man kommer dog også ud for situ-
ationer, hvor de er en smule malplaceret. Når man anvender disse 
ordsprog, skal man som i alle situationer der vedrører Go, bruge sin 
sunde fornuft.    

"Den som tæller, vinder" 
Hvert træk ændre på antallet af friheder hvis det spilles opad tilstø-
dende sten, både egne og modstanderens. Det er derfor en god ide, 
at holde øje med antallet af friheder for hver enkelt gruppe efter 
hvert træk. Når man får mere erfaring tager det kun nogle få sekun-
der at tælle friheder.  

Afledt ordsprog:  

"Den som ikke tæller friheder, taber med sikkerhed"   

"Gør krav på en andel" 
Skitser det territorium som du har tænkt dig at omringe. Først skal 
man udbygge hjørnerne, herefter siderne. I hjørnerne udgør kanten  

”En Go spiller kæmper mindre med sin modstander end han gør 
med de modsat rettede impulser og følelser han oplever i sit indre” 
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Indtroduktion til Go 
Dette kapitel bygger på eksempeler og -spørgsmål . Når du læser, så 
brug et stykke papir til af dække over  svarene så du får mulighed 
for selv at svarer på opgaverne imens du læser. Prøv dit bedste på 
hvert spørgsmål. Læs forklaringen igennem igen hvis dit svar ikke 
var rigtigt.  

Starten 
Go spilles af to spillere på et bræt. Brættet indeholder vandrette og 
lodrette linier som krydser hinanden. De steder hvor linierne kryd-
ser hinanden kaldes et punkt. Hvert sted, hvor en linie røre en anden 
linie, er der et punkt. Der er således 361 punkter på et 19x19 bræt.  

Problem: Hvor mange punkter er der i de viste eksempler herunder. 
(Vær opmærksom på, at nogle af billederne viser brættets kant, 
mens dette er ikke er tilfældet på andre)  

                Figur 1. 

Svar: Fire er korrekt   

               Figur 2.  

Svar: Tolv (husk at med-
regne punktet i hjørnet).  

KAPITEL ET 

”Go er en ballet af komplementære mønstre der udspiller sig over brættet” 
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Spillet begynder med at brættet er tomt. Hvert punkt på brættet  re-
præsenterer et vigtigt stykke territorium. Selve spillet handler om at 
afgrænse mere territorium end ens modspiller. Territorium afgræn-
ses ved at lægge henholdsvis sorte og hvide sten på punkter på 
brættet. Spilleren der har de sorte brikker starter spillet.  

Spillerne skiftes til at lægge en sten på et punkt.. Når en sten først er 
lagt kan den aldrig flyttes til et andet punkt på brættet.  

På figur 4 – 6 er vist hvorledes starten på et parti kunne være. Først 
lægger sort, herefter hvid, så sort osv.   

Svar: Seksten  

I Go skal man ligesom i disse 
eksempler ignorer mellemrum-
mene og fokusere på  hver en-
kelt punkt. 

 Figur 3. 

Figur 4. 
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Spørgsmål: Hvor skal hvid spille næste træk i figur 53?.  

Svar: Et andet sted på brættet.   

Spørgsmål: Hvad kunne ske hvis ko reglen ikke eksisterede?  

Svar: Spillet ville aldrig blive færdigt, hvis bege spillere insisterede 
på at erobre og generobre og ingen af dem ville spille andetsteds.   

Ko begrebet kan være vanskeligt at forstå, men bliver mere klart når 
man først kommer i gang med at spille.  

Du er nu klar til at anvende din opnåede viden om Go i et rigtigt 
parti.   

Vejen til Go er lagt! 
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  Figur 52. 

Nu er den enlige hvide sten i atari og det er sorts tur til at lægge en 
sten (se figur 52). Som det ses, kan sort nu generobre den hvide sten 
direkte ved at spille i punktet O. Herefter kan hvid generobre sort 
ved at spille i K (se figur 51). Så kan sort fange hvid, hvorefter hvid 
kan fange sort, osv. For at forhindre denne meningsløse sekvens,  
må en spiller kun fange i ko efter at han har spillet et træk et andet 
sted på brættet. Når han har spillet på et andet punkt, kan han igen 
spille en sten i ko punktet. Denne simple regel forhindre at spillet 
ender i  'dødvande'. 

Spørgsmål: Antag at sort i figur 53 lige har erobret en hvid sten fra 
punktet K. Kan hvid generobre den sorte sten i næste træk? 

  Figur 53. 

Svar: Nej.  
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Figur 5. 

Figur 6. 

Læg mærke til hvorledes de hvide og sorte sten hver for sig begyn-
der at danne en mur og herved omringe potentielt territorie. Det er 
dog stadigvæk for tidligt i spillet til at man kan erklære nogle punk-
ter for totalt omringet. De sorte brikker forsøger at omringe territo-
rium på højre side, mens de hvide brikker forsøge at omringe terri-
toriet på venstre side.  Resten af partiet kan ses i Kapitel 3.  
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Reglerne 
Fra hvert punkt på brættet udgår nogle liner. Det nærmest punkt 
langs en line kaldes for nabopunktet. Nabopunkter forekommer kun 
langs med linier. Ethvert tomt nabopunkt kaldes for en frihed.  

Spørgsmål: hvor mange friheder  har stenene i figurerne 7-9?  

 

Svar: Stenen i figur 7 har fire friheder (hver fri-
hed er markeret med en hvid streg).  

 Figur 7. 

 Figur 8. 

 

Svar: Stenen i figur 8 har tre friheder (hver fri-
hed er markeret med en hvid streg). 

 Figur 9. 

 

Svar: Stenen i figur 9 har to friheder (hver fri-
hed er markeret med en hvid streg). 

Bemærk at stenene langs kanten og i  hjørnet har færre friheder end 
stenene i midten af brættet   

Friheder for en sten er lige så vigtige som det er for et menneske at 
trække vejret. Uden friheder/vejr dør man. 
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KAPITEL FIRE 

”Slag kan forekomme alle steder på Go brættet og stor set  på et-
hvert tidspunkt” 

KO reglen. 
Ordet ko betyder evighed. I Go, refererer ko til en ret almindelig po-
sition, som ville tillade en uendelig serie af meningsløse træk, hvis 
ikke ko reglen fandtes. Figur 51 illustrer en ko position. 

  Figur 51. 

Læg mærke til, at den enlige sorte sten der separer de øverste hvide 
sten fra de nederste hvide sten, er i atari. Denne stilling er af stor 
betydning for begge parter. De øverste hvide sten er døde på bræt-
tet, hvis de ikke får forbindelse til de nederste hvide sten. Hvis hvid 
derimod er i stand til at forbinde stenene, vil sort miste de tre hvide 
sten og punkterne de ligger på. Hvid kan fange den enlige sorte sten 
ved at spille på punktet K og hermed fratage stenen dens sidste fri-
hed. 
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Forbindelser 
Når man først har placeret en sten på et punkt på brættet, kan den 
ikke flyttes til et andet punkt. Når en sten af samme farve placeres 
på en stens nabo punkt, kaldes stenene for forbundene. Disse sten 
betragtes nu som en gruppe. En enkelt sten eller flere sammenhæn-
gende sten kan betragtes som en gruppe.  

Spørgsmål: Hvor mange grupper er der i figurerne 10-14?.  

 Figur 10. 

Svar: En gruppe 

 Figur 11. 

Svar: Tre grupper. 
Læg mærke til at sten af samme farve 
der er forbundet, rører ved hinanden. 
For hurtigt at checke om sten er for-
bundene skal man derfor blot checke 
om de rører ved hinanden. Et mellem-
rum mellem sten separere grupperne 

Figur 12. 

Svar: To grupper, en sort og en  hvid.  
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 Figur 13. 

Svar: Seks grupper, to hvide 
og fire sorte. Husk at sten kun 
forbindes via linier, de forbin-
des ikke langs med diagona-
ler. 

 Figur 14. 

Svar: Ni grupper, fire hvide og 
fem sorte. 

Spørgsmål: Hvor mange friheder har de forbundne sten i figur 15-

 Figur 15. 

Svar: Elleve 

Forbundne sten deler friheder, de har ligeså mange friheder som der 
er ubesatte nabo punkter til hele gruppen. 
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  Figur 50. 

Svar: En.  

Spørgsmål: Hvad er den endelig score i figur 49-50? I figur 49 har 
sort en hvid fange og i figur 50 har sort en hvid fange og hvid har to 
sorte fanger?. 

Svar til figur 49: Sort syv og hvid seks, så sort vinder med et point.  

Svar til figur 50: Sort femten og hvid nitten, så hvid vinder med fire 
point. 

Det er således let at se hvorfor omringet punkter er vitale - de tilla-
der ikke kun sten at leve, de afgør den endelige score. 

Spørgsmål: Hvor mange dame punkter er der i det afsluttede parti 
du ser i figur 50?. 
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Enighed. 
Efter at ens modspiller har meldt pas, er det stadigvæk tilladt at 
fortsætte med spillet - sker dette fortsættes indtil der meldes pas af 
begge spillere i rækkefølge. Herefter skal spillerene nu afgøre status 
af hver enkelt gruppe på brættet (om de er i live eller døde på bræt-
tet). Hvis de ikke kan blive enige, skal spillet genoptages indtil situ-
ationen er helt klar for begge spillere. Fortsat spil vil afklare situati-
onen ved at reducere antallet af friheder. Eventuelt vil nogle grup-
per miste alle deres friheder eller de vil kun omringe sikre punkter. 
En anden måde at afslutte spillet på er ved at opgive. En spiller kan 
frivilligt opgive et spil, hvis det er blevet uinteressant. Hvis du mi-
ster for mange sten, er det bedre at opgive spillet og begynde på et 
nyt. 

Optælling af point. 
Undersøg om alle dame punkter er udfyldt (med ekstra sten - ikke 
fanger). Herefter  tælles hvert punkt der er omringet, som et point 
for den farve der har omringet punktet. Fratræk et point fra sorts 
samlede score for hver sort fange og et point fra hvids score for 
hver hvid fange. Vinderen er den der har flest point. 

  Figur 49. 

Svar: Tre. Bekræft at både sorte 
og hvide sten kan besætte dame 
punktet uden at påvirke antallet af 
points som begge sider har omrin-
get. 

Spørgsmål: Hvor mange dame punkter er der i det afsluttede parti 
du ser i figur 49?. 
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 Figur 16. 

 Figur 17. 

Svar: Ti. 

Læs eventuelt ovenstående forklaring 
på friheder, hvis du havde svært ved at 
svare på de sidste to spørgsmål.  

 

Fanger 
Hvis en gruppe omringes, således at alle dens friheder er besat, er 
gruppen erobret. Gruppen erklæres nu for død, fjernes fra brættet 
og opbevares som fanger.   

Spørgsmål:  På hvilket punkt/bogstav i figurerne 17,19,20,21, skal 
sort lægge en sten for at erobre den hvide gruppe?  

Svar: C er det korrekte punkt. Det hjæl-
per muligvis at tænke på en frihed som 
et åndehul. Uden muligheden for at ånde 
dør stenen. Efter at sort har lagt en sten i 
punktet C opstår stillingen i diagram 18. 

 Figur 18 

Sort har herefter en hvid fange. 
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Svar: C  

Figur 19. 

 Figur 20. 

Svar: Både punkterne A og B skal 
besættes før  den hvide sten har 
mistet alle sine friheder. 

 Figur 21 

Svar: A. Den næste figur viser si-
tuationen efter at sort har placeret 
en sten på A, og har vundet de tre 
fanger. 
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Prøv at overbevise dig selv om, at hvid har to øjne i hver af disse 
grupper. I gruppen i øverste højre hjørne er der et øje i området med 
de to døde sorte sten og et med to punkter til venstre for dette. I det 
nederste venstre hjørne, opdeler den enlige hvide sten gruppen i to 
øjne. 
Læg også mærke til, at der ikke er nogle sten i atari langs med 
grænserne. Alle murene er komplette og blokere for modstanderens 
sten. 

Spørgsmål: Er hvid klar til at melde pass i figur 46-48? 

Svar: I figur 46 og 47 er svaret nej. I figur 48 er svaret Ja. Spillet i 
figur 48 er afsluttet. Hvis en af spillerne beslutter at fortsætte med 
spillet ved at forstærke sine grupper, vil han blot opnå, at han be-
sætter punkter i sit eget territorium og herved reducere antallet af 
frie punkter. 

Som spillet skrider frem, bliver ydre friheder mindre og mindre vig-
tige, mens omringede punkter bliver vigtigere. Ofte ser man at der 
opstår nogle frie punkter mellem sten af modsat farve, som ingen af 
spillerne kan omringe,  disse kaldes for dame (udtales dah meh). 
Dame er neutrale punkter, som ikke tilhører nogle af spillerne. Når 
spillet er afsluttet udfyldes dame punkterne skiftevis med sorte og 
hvide sten, indtil alle punkter på brættet er fuldstændigt omringet af 
enten sorte eller hvide sten. 

Spørgsmål: Hvor mange dame  er der i figur 48?.  

Svar: En. Ingen af spilleren kan omringe X. 
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  Figur 47. 

Svar: Nej. To sten er i atari en 
hvid og en sort. Herudover er 
hverken sort eller hvids mur 
komplet. 

  Figur 48. 

Først ser vi på de to hvide sten i øverste venstre hjørne. De har to 
friheder men ingen øjne og intet håb om at fange nogle sorte sten, 
derfor er de døde. 
Herefter ser vi på de to sorte sten i det øverste højre hjørne - de har 
kun to friheder, ingen øjne og intet håb om at fange nogle hvide 
sten. 
Sorts levende sten er forbundet gennem midten af brættet. Sort har 
et øje i det nederste højre hjørne og et andet i det øverste venstre 
hjørne. 
Læg mærke til,  at hvid har to grupper, en i det øverste højre hjørne 
og en i det nederste venstre hjørne. De hvide grupper er ikke for-
bundet gennem midten af brættet.  

Svar: Ja. Dette eksempel ser må-
ske lidt forvirrende ud ved første 
øjekast,  da det indeholder alle de 
koncepter der hidtil er omtalt.  
Vi vil derfor simplificere det-
te,ved at kigge på hver enkelt 
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 Figur 22 

Ligeså snart en gruppe sten mister 
den sidste frihed, er gruppen  fanget 
og erklæres for død – alle stenen 
fjernes herefter fra brættet 

Uanset hvor mange sten der er i en gruppe, vil flere friheder gøre 
den stærkere og mere sikker. På figur 22 øger sort antallet af frihe-
der for sin gruppe ved at fange de tre hvide sten. Man kan også øge 
en gruppes friheder, ved at tilføje sten til gruppen.    

Spørgsmål: På hvilket af punkterne markeret med et bogstav, skal 
hvid spille for at tilføje friheder til den næsten fangede sten på figu-
rerne 23-27?  

Tips: Tæl  frihederne før og efter stenene er tilføjet. 

Figur 23. 

Svar:B. Hvid har kun en frihed 
nu: en hvid sten på punktet B vil 
give tre friheder til hvid. På 
punkterne A, C og D vil det ikke 
tilføje friheder – der vil stadig 
være en.  
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 Figur 24. 

Svar: A. Hvid har kun friheden A, 
og en hvid sten i punktet A vil give 
gruppen tre friheder, nemlig punk-
terne B, F og E.  

 Figur 25. 

Svar: B Ved at lægge en hvid sten 
på B forøges antallet af friheder for 
den hvide gruppe fra to til fire. Hvis 
man placerer en hvid sten på D, vil 
der ikke komme flere friheder til 
gruppen. 

Denne her er lidt sværere; tæl omhyggeligt. 

 Figur 26. 

Svar: B vil give en frihed mere 
nemlig fra fire til fem friheder. 
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KAPITEL TRE 

"Omring tilstrækkelig territorium og øjne fremkommer af sig selv" 

Afslutning af spillet. 
Der er fire ting man stræber imod når man spiller Go: (1) omringel-
se af territorium, (2) reducering af din modspillers territorie, (3) 
erobring af din modspillers sten, (4) beskyt egne sten. Vinderen af 
spillet har altid formået at gennemføre disse fire mål mere effektivt 
end modspilleren. 

De sidste træk. 
Spillet afsluttes ved at hver spiller i rækkefølge melder pas i stedet 
for at lægge en brik. At melde "pas" betyder egentligt, at man ikke 
mener der er yderligere mulighed for at forfølge et af de fire oven-
for nævnte mål. Med andre ord spilleren der melder pas mener, at 
alt territorium er fuldstændigt omringet, og at der ikke er nogle sten 
i atari langs med kanterne der er formet af modstanderens sten. 

Spørgsmål: Er sort klar til at melde pas i figurene 46-48?. 

  Figur 46. 

Svar: Nej. Hvids mur er ufuldstæn-
dig. Sort kan trænge ind på hvids 
territorium gennem hullet i hvids 
væg. Den nederste af sorts sten er 
også i atari; så sort kan redde den 
fra at blive fanget ved at forbinde 
den med de sorte nabo sten. Sort 
skal derfor bestemme sig til, hvil-
ken af de to træk der er mest vær-
difulde. 
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Som vi ser, er en gruppe nødt til at have to øjne for at leve, eller den 
er nødt til at omringe et område der er stort nok til, at to øjne kan 
dannes uanset hvorledes modstanderen spiller. Dette koncept kan 
være en anelse vanskeligt at forstå, men bliver mere klart med tiden.   

Grundstenen I Go er forståelse af princippet om friheder. 
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 Figur 27. 

Svar: Ingen af disse punkter vil 
giver flere friheder til den hvide 
gruppe.   

Spillere tilføjer ofte sten til en gruppe, for at undgå at den skal blive 
fanget. Den tilføjede sten kan give nye friheder som vi lige har set 
det, eller den kan forbinde to grupper af sten og herved øge antallet 
af friheder   

Spørgemål: På hvilket punkt kan sort spille, for at redde gruppen 
med  fem sten? 

Svar: Sorts truede fem-
stens gruppe vil blive 
reddet ved at man spil-
ler på punktet C, og he-
le gruppen får fire frihe-
der (samt muligheden 
for at få flere friheder i 
senere træk). 

  Figur 28. 
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Svar: På figur 23, 24 og 28   

En spiller som har fået sat en brik i atari, er ikke forpligtet til at red-
de denne. Den anden spiller er heller ikke forpligtet til, at tage en 
brik fra modstanderen selv om han kan! Sten kan forblive i atari til 
spillet er slut.  

Når man starter med at spille Go, er det god kotume at advare ens 
modstander om at hans gruppe er sat i atari. atari svare lidt til be-
grebet skak når man spiller skak. Hvis man siger ”atari” betyder det 
blot, at man kan fange en gruppe i næste træk. 

 

Omringnings kapløb 
I ethvert parti Go, bruger spillerne meget tid på at finde flugtveje 
for egne sten og at forhindre modstanderens sten i at undslippe. 
Punkter der ligger indenfor sten der er erobret tilhøre territoriet for 
fangetageren. Derfor er det af vital betydning, om sten kan erobres 
eller de er i stand til at undslippe.  

Spørgsmål: Hvor bør sort spille i diagram 29? 

 Figur 29. 

Svar: Sort bør lægge en sten således at 
han fra tager den hvide gruppe i hjør-
net sin sidste frihed, hvorved den hvi-
de gruppe fjernes fra brættet. Herved 
opstår der nye ekstra friheder for den 
sorte gruppe, samtidig med at han har 
fået fem hvide fanger - se figur 30.  

Når en gruppe kun har en frihed tilbage, er den i atari.  

Spørgsmål: Se  igen på figurerne 23-28. På hvilke af figurerne er 
der sten i atari? 
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Hvid kunne selvfølgelig have undgået denne situation ved, at spille 
først i punktet mellem A og B, hvor sort har placeret en sten, heref-
ter ville hvid have to øjne og være i live. 

  Figur 44. 

Svar: I live. Hvis et omrin-
get område er stort nok, kan 
det separeres i to øjne til 
enhver tid. I dette tilfælde 
har hvid omringet et områ-
de,  som kan separeres i to 
øjne ved enten at spille I 
punktet A eller B. Hvis sort 
spiller i et af punkterne, kan 
hvid altid spille I det andet, 
og herefter kan sort ikke 
lægge flere sten, da de vil 
komme til at mangle frihe-

Hvis hvid derimod tillader at sort spiller i både A og B,  kan han 
ikke længere lave to øjne, hvorfor den hvide gruppe vil dø. 

  Figur 45. 

Læg mærke til, at hvis hvid 
forsøger at erobre de to sor-
te sten, kommer hans egen 
gruppe i Atari. Sort kan 
sætte hvid i Atari ved at 
lægge en sten mere, hvoref-
ter hvid kan tage de tre sor-
te sten, hvorefter sort kan 
besætte hvids vitale punkt 
som tilfældet var i figur 43. 
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  Figur 41. 

Svar: De hvide sten er døde. Der 
er kun et øje og ingen mulighed 
for at undslippe. Sort kan til en-
hver tid besætte punkterne A, B, 
og C og dermed fjerne de hvide 
sten. 

Svar: I live. Hvid har to øjne; sort kan 
ikke besætte begge hvide friheder uden 
at placere en af sine egne sten  så den er 
uden friheder efter at trækket er fuldført 

  Figur 42. 

  Figur 43. 

Svar: Død. Sort har placeret en 
sten indenfor hvids gruppe, 
præcis på det punkt der var 
hvids eneste mulighed for at 
lave to øjne. Hvis hvid spiller i 
et af punkterne A eller B har 
hans gruppe kun en frihed tilba-
ge og er således i Atari. Læg 
mærke til, at sort kan sættes 
hvids gruppe i Atari ved at læg-
ge en sten i et af punkterne A 
eller B. Hvis hvid herefter ero-
bre de to sorte sten, kan sort 
blot lægge endnu en sten inde-
for hvids øje, hvorefter hvid 
igen er i Atari. 

Vejen til Go                                                                                       23

 

  Figur 30. 

Hvis hvid er i trækket på figur 29 kan 
han fratage den sidste frihed for den 
sorte gruppe og hermed redde den 
hvide gruppe i hjørnet – se figur 31. 

  Figur 31. 

Hvid har nu foruden de ekstra frihe-
der også 6 sorte fanger.  
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Svar: På figur 38 er der tre hvide sten, der er døde på brættet. Den 
enkelte sten i nederste højre hjørne, har kun en frihed tilbage. Hver 
sorte gruppe omkring har flere friheder.  

Svar : Svar: På figur 38 er der tre hvide sten, der er døde på brættet. 
Sorts friheder overstiger hvids friheder i nederste højre hjørne og i 
øverste højre hjørne. Hvid kan ikke undslippe eller omringe sort. 

To øjne 
Et punkt omringet af sten af samme farve kaldes et øje. En gruppe 
af punkter der er omringet af samme farve sten , kaldes også et øje. 
Sten lever ved at danne en formation som indeholder to øjne . Grup-
per med to øjne kan ikke fratages alle friheder og lever derfor helt 
sikkert.   

Det følgende eksempel viser nogle grupper med to øjne og nogle 
uden.   

Spørgsmål: Er hvid i live eller død i denne stilling? 

  Figur 40. 

Svar: I live. Denne stilling har 
to øjne. Det ene har omringet 
to punkter, det andet indehol-
der et punkt. Selv  hvis sort 
omringede alle punkterne uden 
om denne gruppe, vil den al-
drig komme i Atari.  
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  Figur 38. 

Spørgsmål: Hvor mange sorte sten er døde på brættet  i  de følgende 
eksempler.  

Tips: Tæl frihederne for hver gruppe sten der er involveret. Den 
gruppe med flest friheder vinder.  

Svar: En. Den sorte sten i øverste 
venstre hjørne er fanget, og hvid 
behøver kun at fylde frihederne 
ud, for at fjerne den. Ved at tilføje 
endnu en sort sten vil situationen 
ikke ændre antallet at friheder eller 
hjælpe den med at undslippe 

  Figur 39. 

Svar: Tre. De to sorte sten i 
øverste venstre hjørne  har intet 
håb for at undslippe eller omringe 
territorium. Den sorte sten i 
midten af brættet er også opgivet 
med kun en enkelt frihed og ingen 
muligheder for at undslippe, imens 
de to hvide sten ved siden af har to 
friheder.  

Spørgsmål: Se på hvert af de to sidste figurer ovenfor, og afgør hvor 
mange hvide sten er døde på brættet? 
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”Stens styrke kan altid måles ved antal friheder de er I stand til at 

beholde       

Liv og Død 
I dette kapitel vil vi se på sikre formationer og formationer der er 
usikre.  

Sikker og udødelig 
I Go, forsøger spillerene altid at indkredse territorium, ofte det sam-
me territorium på samme tid. Før eller siden mødes fjendtlige sten 
og de begynder at lægge sig op imod hinanden, friheder kommer og 
forsvinder ved hver enkelt træk. Det er vigtigt, at man holder øje 
med sikkerheden af hver enkelt gruppe involveret i slaget.  

Da sten bliver fanget, når alle dens friheder bliver besat af modstan-
derens sten – gælder det altså, at sten ikke kan fanges hvis modstan-
derens sten ikke kan besætte alle dens friheder. Sten med sikre fri-
heder har altid disse friheder omringet. Derfor må sikre friheder al-
tid ligge indefor en formation.   

Spørgsmål: Kan sort besætte alle hvids friheder i figurerne 32-34.  

 Figur 32. 

Svar: Ja, hvid har ikke formået at 
omringe territorium og har derfor 
ikke nogle sikre friheder. 

KAPITEL TO 
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  Figur 33. 

Svar: Nej, hvid har med suc-
ces formået at omringe terri-
torium. Hvis man forestiller 
sig, at sort begynder at ud-
fylde det hvide territorium, 
ser man at sort løber tør for 
friheder før hvid. Derfor kan 
hvid ikke fanges. 

  Figur 34. 

Svar: Nej.Hvid har omringet 
to separate friheder. Hvis sort 
forsøger, at besætte en af dis-
se friheder, vil hans sten dø, 
da den ikke vil have nogle 
friheder, mens hvid stadig-
væk har en frihed. Derfor kan 
de hvide sten ikke slås ihjel, 
sort kan ikke besætte hvids 
indre friheder. 

 

At undslippe eller ej…! 
Sten der har en eller flere friheder, men som ikke har noget håb om 
at beholde disse friheder, kaldes for døde på brættet eller simpelt-
hen døde. Sten der er døde på brættet forbliver på brættet så længe 
som de bevarer den sidste frihed (medmindre spillet er slut, i så fald 
fjernes de fra brættet som fanger).   

Spørgsmål: Er de sorte sten døde på brættet i figur 35-37? 
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  Figur 35. 

Svar: Ja. Der er ingen flugtmulig-
hed for den sorte sten, men alligevel 
bliver den liggende på brættet, da 
den stadigvæk har en frihed tilbage.  

  Figur 36. 

Svar: Nej. Sort kan  hægte flere sten 
på de tre sammenhængende sten, og 
har herved mulighed for at komme 
længere ude på brættet, hvor han 
kan forsøge at omringe noget terri-
torie. Hvis det er hvid i trækket, kan 
han forsøge at blokere sorts vej til 
flere friheder.  

  Figur 37. 

Svar: Ja. Der sorte sten er helt 
omringet og har ikke mulighed 
for, at omringe nogle punkter el-
ler fange nogle hvide sten. Deri-
mod kan hvid fratage sort alle 
sine friheder, uden at de hvide 
sten kommer til at mangle frihe-
der. 

 

Vi ser altså, at en gruppe sten kan dø ved at den er løst omringet 
selvom ikke alle dens friheder er taget. Sten dør hvis alle deres fri-
heder kan tages, uanset om de tages eller ej. 
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