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När Käte Schierwagen-Stenborg, 80, 
förstod att hon var tvungen att sluta 
med sitt stora intresse, för att hon inte 
längre kunde se medspelarnas kort 
på bridgebordet, blev hon förtvivlad. 
Synen räckte bara till bordskanten 
närmast henne. Även om medspelarna 
gärna samtyckte till att lägga sina ut-
spelade kort där, glömdes det bort när 
de fångades av spelet.
 Käte hade drabbats av maculadege-
neration, i vardagligt tal Gula fläcken, 
en vanlig åldersbetingad synförsäm-
ring som tvingar många äldre att sluta 
med sina hobbies. Även om synen inte 
försvinner helt går det inte längre att 
läsa, brodera eller följa textremsan på 
TV:n. 
 Sorgen över att inte kunna ägna sig 
åt det man alltid älskat kan leda till 
depression och passivitet.

UPPFANN HJÄLPMEDEL

Dottern Katarina ville inte att hennes 
mamma skulle behöva lämna brid-
gebordet och utvecklade de ”Gula 
ögonen”. Hjälpmedlet består av ögon-
symboler som placeras ut där den 
synskadade vill att medspelarna ska 
lägga korten. 
 – Bridge håller hjärnan pigg och jag 

kan inte tänka mig en bättre hobby. 
Jag kommer att spela så länge jag kan, 
säger Käte.
 Ryktet om Kätes hjälpmedel spred 
sig snabbt till andra bridgeklubbar och 
det dröjde inte länge förrän Ingegerd 
Carlström, 79, beställde en uppsätt-
ning ”Gula ögon”. Ingegerd spelar tre 

gånger i veckan under vinterhalvåret 
och två under sommarsäsongen.
 – De har varit otroligt bra för mig! 
De ser roliga ut och andra uppfattar 
dem positivt. Jag använder dem alltid. 
Nästan alla fattar genast hur det fung-
erar, bara en del äldre män har svårt 
att lägga kortet på ”Ögat” men de är 

Fler kan spela bridge trots dålig syn
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– Tack vare de ”Gula ögonen” har jag kunnat fortsätta med bridgen, 

säger Käte Schierwagen-Stenborg. 

 Ett enkelt hjälpmedel gör att hon och många andra med nedsatt 

syn kan fortsätta med sin hobby. 

– Vi är många som kunnat fortsätta med bridgen tack vare de ”Gula ögonen”, säger 
Käte Schierwagen-Stenborg (t h). Hjälpmedlet är numera välkänt på Göteborgs  
bridgeklubbar. Till vänster i bild ses Gun Thorén, Kronhusklubben.



BR IDG E  APR I L  20 0 8 2 7

T E K N I S K A  H J Ä L P M E D E L  G U L A  Ö G O N

ganska få. Ingen är otrevlig. Jag har 
haft ”Ögonen” i tre år nu och det är 
härligt att ha dem!

SPELET SKA VARA TYST

Lisa Ekstrand, 84, hörde talas om de 
”Gula ögonen” för knappt två år se-
dan. När Lisa inte kunde läsa längre 
föreslog hennes dotter att hon skulle 
ta upp bridgen igen. Lisa trodde inte 
att synen skulle räcka till att spela 
annat än hemma. Nu spelar hon dess-
utom på bridgeklubben varje fredag. 
”Ögonen” använder hon alltid.
 – Tack vare de ”Gula ögonen” slip-
per jag prata. Spelet ska vara tyst och 
det går fort, säger Lisa.
 Hon tycker inte om att öppet visa 
att hon har nedsatt syn. Om det är up-
penbart att man är synskadad så blir 
man lättare ett offer för väskryckare 
och tjuvar.
 – Jag har de ”Gula ögonen” i fickan 
och om jag till exempel behöver hjälp 
med att stämpla min biljett, så visar 
jag diskret upp den lilla ögonsymbo-
len och konduktören fattar direkt vad 
det handlar om. Jag får den hjälp jag 
behöver utan att behöva berätta för 
alla om min synnedsättning. Det fung-
erar jättebra.
 Ögonens uppfinnare, Katarina 
Stenborg, är imponerad över Lisas idé 
och mycket glad att hjälpmedlet kan 
användas i ett bredare sammanhang. 

SPRIDA KÄNNEDOM

För att kännedomen om de ”Gula 
ögonen” skulle nå ut till alla som skul-
le kunna ha nytta av produkten tog 
Katarina kontakt med professor Bodil 
Jönsson, känd från tv-programmet 
”Fråga Lund”. Bodil Jönsson leder 
idag utveckling av allehanda hjälpme-
del hos Certec i Lund.

 – Certec är hjälpmedlens Mekka 
och jag blev jätteglad att Bodil Jöns-
son tyckte så bra om min uppfinning. 
Jag blev erbjuden att ställa ut de ”Gula 
ögonen” vid Certecs årliga informa-
tionsdag i höstas. Det kändes utmärkt 
att finnas med i ett sådant samman-
hang, säger Katarina.
 – Jag har nu själv börjat spela bridge 
och kan konstatera att de ”Gula ögo-
nen” har blivit välkända bland brid-
gespelarna i Göteborg och att allt fler 
använder dem.

Fakta
De ”Gula ögonen” uppfanns i 
början av 2000-talet av Katarina 
Stenborg, Göteborg. Hjälpmed-
let består av ögonsymboler som 
placeras ut där den synskadade 
vill att medspelarna ska lägga 
korten. ”Ögonen” används av 
flera spelare, som är tacksamma 
att kunna fortsätta med sin 
hobby trots att de drabbats av 
nedsatt syn.
 Mer information om de ”Gula 
ögonen” finns på Göteborgs 
Uppfinnareförenings hemsida: 
www.guf.se under uppfinningar.


