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Motivering 
 
Bengt Hollén utförde, under många decennier, ett betydelsefullt arbete för utvecklingen av 
handikappidrotten. Redan i mitten på 1950-talet propagerade Bengt för att man borde bilda ett 
handikappidrottsförbund som ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. 
I början av 1950-talet anställdes Bengt som skomakarelärare vid vanföreanstalten i Stockholm, 
(Norrbackainstitutet). Hans stora idrottsintresse gjorde att han tog på sig rollen som frivillig 
idrottsledare/”gymnastiklärare” på skolan. 

1956 bildades, på hans initiativ, Norrbacka HIF, förmodligen den första handikappidrottsföreningen 
för rörelsehindrade. Föreningen hade idrottsutbyte med de skandinaviska grannländerna. Efter en 
resa till USA introducerade han rullstolsbasketen i Sverige. 1957 lät Bengt också konstruera den 
första svenska basketrullstolen, kallad "missfostret" därför att den gick fortast baklänges och den 
var på tok för tung. 

Bengt valdes vid samma tid till ordförande i lokalkommittén ”idrott för åldringar och handikappade” 
i Stockholm. Han utsågs, i egenskap av ordförande i vanföreanstalternas samarbetskommitté för 
idrott, till dess kontaktman med utredningskommittén ”Idrott för handikappade och åldringar”. 

November 1957 bildas en riksomfattande rådgivande kommitté till utredningskommittén, där 
Bengt kom att representera Vanförevårdens centralkommitté. 
 
1962 då DHR (då DVR) blir huvudman för handikappidrotten och bildar Svensk Handikappidrott/DVR 
blir Bengt mycket engagerad i ett bredare perspektiv och han hade ett nära samarbete med Alf 
Nygren som då blev kanslichef för Svensk Handikappidrott/DVR. 

Sommaren 1969 lämnar Bengt rollen som yrkeslärare vid Norrbackainstitutet och blir i stället 
skolans gymnastiklärare. 

1973 valdes Bengt Hollén till ordförande för Svenska Handikappidrottsförbundet. Bengt 
efterträdde då SHIF:s första ordförande Lennart Krohn, som valdes 1969. 

Bengt Hollén avled i april 1982. 

  



Biografi 

Bengt Hollén, född 1910, var från tidigt 50-tal fram till sin död 1982 starkt engagerad i 
handikappidrotten. Hans stora gärningar var ofta kopplade till Stockholm och Norrbacka HI. Han var 
inte mannen som stod på barrikaderna. Men hans enorma engagemang fick ändå stor 
uppmärksamhet i ”den inre kretsen” där han var ett aktat namn. Bengt hade utan tvekan en faktisk 
inverkan på utvecklingen som kom att leda fram till att Handikappidrotten fick sitt eget 
idrottsförbund 1969. 
 
Norrbackainstitutet 

  

Norrbackainstitutets styrelse, och framförallt rektor Sigrid Höjer, ansåg att idrotten var en viktig 
faktor i elevernas fritidssysselsättning och stöttade Bengt i hans verksamhet. För att få en fastare 
organisation bildades, på Bengts initiativ, 1956, skolidrottsförening, Norrbacka HIF. 

Bengt Hollén namn kommer alltid att i första hand vara förknippat med idrotten på 
Norrbackainstitutet och i Norrbacka HIF. 

Bengt introducerade tidigt rullstolsbasketen i Sverige. Vid en resa till USA, troligen 1956, såg han 
rullstolsbasket. Han insåg direkt att det var en sport som skulle intressera eleverna på Norrbacka. 
1957 var han med och konstruerade den första svenska basketrullstolen, kallad "missfostret" därför 
att den gick fortast baklänges och den var på tok för tung. 
 

   
                Norrbacka HIF basketlag omkring 1961 



 
Bengt lämnade aldrig Norrbacka HIF i sitt hjärta. Han vägrade dock att ta på sig ordföranderollen 
han lät i stället “skola in” andra i föreningslivet på det viset. Uppdraget som kassör innehade han 
dock till slutet. "Fattades det pengar till något inom klubben betalade han ur egen ficka. Många 
gånger betalade Bengt för den tiden stora summor, för att vi exempelvis skulle kunna resa med 
basketlaget. Sån’t glömmer man inte!" Sagt av en tidigare ordförande i Norrbacka HIF. 

Idrott för alla handikappade (IFAH) och Solnaspelen 
1959 hjälpte Bengt till med bildandet av IFAH och samma år var han initiativtagare till Solnaspelen. 

Bengts idrottsintresse var inte bara kopplat till handikappidrotten. Han var också engagerad som 
förtroendevald i Stockholms Idrottsförbund. Det ledde till att han kanske hade en avgörande roll 
när Alf Nygren 1957, anställdes som handläggare/konsulent i utredningskommittén ”Idrott för 
handikappade och åldringar”. 

Utredningskommittén, som tillsattes hösten 1954, var sammansatt av representanter bl.a. från 
Riksidrottsförbundet, Korpen och Folksam. Hösten 1956 avgav utredningskommittén en 
promemoria till sina uppdragsgivare. En viktig hemställan i kommitténs PM var att det skulle ställas 
ekonomiska medel till förfogande för att kommittén skulle kunna anställa en tjänsteman. 

Kommitténs PM behandlades på Riksidrottsmötet hösten 1956. Bengt Hollén, som på mötet 
representerade Stockholms idrottsförbund, höll som siste talare när promemorian behandlades ett 
”brandtal” kring idrottens betydelse för de funktionshindrade i brett perspektiv. Han avslutade sitt 
tal med att påpeka vikten av att utredningskommittén skulle ges möjlighet att fortsätta sitt arbete. 
Han yrkade sedan bifall till kommitténs hemställan i sin helhet. 

Riksidrottsmötet beslutade enhälligt att ge kommittén fortsatt förtroende och samtliga punkter i 
kommitténs hemställan fick bifall. Vid samma tid hade även Korpen Förbundsmöte där kommitténs 
PM också behandlades. Även här fick utredningskommittén enhälligt stöd i alla punkter. Därmed 
fick kommittén ekonomiska möjligheter att anställa Alf Nygren.  

I maj 1957 valdes Bengt, i egenskap av ordförande i vanföreanstalternas samarbetskommitté för 
idrott, till kontaktman med utredningskommittén ”Idrott för handikappade och åldringar”. 

I december 1957 bildades i Stockholm en kommitté för Idrott för handikappade, där Bengt ingick 
som representant för Norrbackainstitutet. I kommittén ingick också sjukgymnasten Margit Lindoff-
Elofsson, rehabiliterings läkaren Per Östman vid Karolinsk sjukhuset, ingenjören Björn Loman från 
De Vanföras Riksförbund och Nils Kedert som Korpens representant. Kommittén omvandlades 
under 1958 till lokalkommittén ”Idrott för handikappade och åldringar” i Stockholm. I den här rollen 
fick Bengt en allt större betydelse för handikappidrotten i Stockholmsområdet. 

Bengt hade ett nära samarbete med två stora profiler i Stockholm, Gunnar Åselid, som initierade 
bildandet av IFAH 1959 och Alf Nygren som då var konsulent/handläggare i utredningskommittén, 
”Idrott för åldringar och handikappade” 

 
Fr.v. Gunnar Åselid, Bengt Hollén och Alf Nygren 



Sommaren 1962 då DHR (DVR) blir huvudman för handikappidrotten i Sverige och bildar Svensk 
Handikappidrott/DVR blir Bengt mycket engagerad och en nära samarbetspartner till Alf Nygren. 

DVR styrelse beslutar hösten 1962 att utse en arbetsgrupp för handikappidrott, bestående av fyra 
personer. Man väljer personer som under en rad av år varit engagerade inom handikappidrotten.  

Arbetsgruppen blir en form av ledningsgrupp för Svensk Handikappidrott/DVR. I arbetsgruppen 
ingick: 
Konsulent Alf Nygren. 
Yrkeslärare Bengt Hollén (Norrbacka) 
Tjänsteman Bo Walfridsson (DVR) 
Ombudsman Hans Carlsson (DVR) 

1973 valdes Bengt Hollén till ordförande för Svenska Handikappidrottsförbundet. Bengt 
efterträdde då Lennart Krohn som 1969 valdes till SHIF:s första ordförande. Bengts namn 
diskuterades redan 1969, då DHR i SHIF:s interimsstyrelse lanserade Bengt som vice ordförande i 
SHIF:s första styrelse. Bengt hade inte odelat positiva saker att säga om handikappidrottens 
utveckling vid den här tiden. Det kan ha varit en av orsakerna till att hans namn inte var med när 
man gick till omröstning vid det konstituerande mötet den 17-18 maj 1969. 

När Bengt övertog ordförandeskapet i SHIF 1973 hade de olika handikapporganisationerna, via 
handikappkommittéer säte i SHIF:s organisation. Bengt som såg fram emot "en ren idrottsrörelse" 
hade därmed en rad organisationsproblem att brottas med. Men med sin styrka och envishet 
lyckades han jämka ihop förbundet till ett idrottsförbund. 

Bengt Holléns Idrottsfond bildades 1981 för att hylla Bengt Holléns gärningar inom idrotten för 
personer med funktionsnedsättning. Fondens ändamål är att utdela ett stipendium till en 
idrottsledare som har mångårig och gagnerik verksamhet bakom sig som ledare inom förbundets 
specialidrottsdistriktsförbund 

Bengt Hollén avled i april 1982, 71 år gammal. 

 


