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Motivering 
 
Bordtennisspelaren Ernst Bolldén dominerade den svenska rullstols-bordtennisen under perioden 
1985 till 2010. Det blev 17 SM-titlar individuellt och 9 titlar i dubbel. En imponerande lista.  
Internationellt var konkurrensen i Ernst klass stenhård men han hade även där en imponerande 
meritlista: 
Paralympics: 
1 guld i lag rullstol, 1 brons i singel rullstol och 1 brons i lag rullstol. 
Världsmästerskap: 
2 guld i singel rullstol, 2 silver i singel rullstol, 1 brons i singel rullstol. 
3 silver i lag rullstol, 2 brons i lag rullstol. 
1 silver i singel Öppen klass. 
Europamästerskap: 
2 guld i singel rullstol, 2 brons i singel rullstol, 2 silver i lag rullstol, 1 brons i lag rullstol. 
1 brons i öppen rullstolsklass. 

2006 blev Ernst vald till “Best player of World Championships in wheelchair men category”. 

Ernst avled i cancer i april 2012, 45 år gammal 

Biografi 

Ernst Bolldén, född 1966, var en av handikappidrottens stora profiler - både nationellt och 
internationellt - med medaljer från såväl Paralympics, VM, EM och SM. 

Ernst blev rullstolsburen 1979, efter en olycka på skolgården i Iggesund. Ett år efter olyckan började 
han idrotta. Först provade han friidrott, senare började han spela bordtennis med kompisarna i en 
källarlokal (Brinken) under badhuset i Iggesund.  

Ernst konstaterade raskt att han hade bordtennis ”i sig”. Som han själv sade ”Jag kunde till och med 
vinna en hel del matcher mot icke handikappade personer. Vilken glädje! Då beslöt jag mig för att 
satsa allt på pingisen, genom åren har jag vunnit nästan allt som går att vinna.” 

När Ernst var ganska nyskadad blev han kontaktad av Rekryteringsgruppens uppsökande 
verksamhet. Förmodligen deltog han i Rekryteringsgruppens läger i Boxholm redan 1980. Därmed 
tog han steget in i handikappidrott, bordtennis, och fick snabbt en plats i landslaget. 



Sitt första SM-guld i bordtennis, individuellt, tog han redan 1985 och 1986 tog han sin första 
individuella VM medalj, ett silver. ”Först” 1991 blev det medalj i EM ett guld i singel. 

Iggesunds BTK och Norrbacka HI 

Ernst blev tidigt medlem i Iggesunds BTK, där han utvecklades som bordtennisspelare. Han spelade 
både i handikappidrotten och i bordtennisförbundets serier. Redan 1984 blev han uppflyttad till 
klass 3 i bordtennisförbundet. 

1992 inköpte Iggesunds BTK en Robot till Ernst för att han skulle kunna träna för sig själv mellan 
träningskvällarna. Sommaren 2002 blev han uppflyttad till klass 2. 

Ernst representerade Iggesunds BTK i handikappidrotten under alla år fram till 1996, då han gick 
över till Norrbacka HIF. Anledningen var att hans dubbelpartner i rullstolbordtennis, Patrik 
Högstedt, spelade för Norrbacka HIF. Han representerade Norrbacka HIF, i handikappidrotten, fram 
till sin död den 30 april 2012. 

Bordtennis för icke handikappade. 
I augusti 2004 skrev Ernst på för Alfta BTK som ville förstärka sitt lag när de gick upp till div. 4. Han 
spelade med dem säsongerna 2004/05 och 2005/06. Därefter gick han över till Hudiksvalls IF 
Bordtennis som då låg då i div tre. Han var med och såg till att Hudiksvall gick upp till div två, men 
han hann aldrig själv spela någon div 2 match. 

Förebild och mentor 
Ernst var hela tiden ödmjuk inför sina egna insatser i bordtennisen. Han delade gärna med sig 
av sina kunskaper och erfarenheter. Under många år var han en förebild och mentor för många av 
de yngre spelarna. 

Rullstolstennis 
Det som inte så många vet är att Ernst i slutet av 80-talet även satsade på rullstolstennis. Även då 
var det Rekryteringsgruppen, Karsten Inde, som introducerade honom i tennis sporten. Även här 
nådde han den svenska eliten. I början av 90-talet tillhörde han det Svenska ”landslaget” som 
sponsrades av SAS. De deltog bland annat i World Team Cup and U.S. Open Wheelchair Tennis 
Championships at Racquet Club of Irvine, Orange County i södra Karlifonien. Men inför Paralympics i 
Barcelona 1992 fick han ett ultimatum. ”Du måste välja sport! Fortsätter du med tennislandslaget 
blir det inget Barcelona i bordtennis.” 

 

  



Meritlista: 
Paralympics 
1996: Guld i lag rullstol 
1996: Brons i singel rullstol 
2000: Brons i lag rullstol 

Världsmästerskap 
1986: silver i singel rullstol 
1986: silver i lag rullstol 
1990: guld i singel rullstol 
1990: brons i lag rullstol 
1998: silver i lag rullstol 
1998: brons i singel rullstol 
2002: silver i lag rullstol 
2002: silver i singel rullstol 
2006: guld i singel rullstol 
2006: silver i singel Öppen klass 
2006: brons lag rullstol 

 Europamästerskap 
1991: guld i singel rullstol 
1995: guld i singel rullstol 
1995: silver i lag rullstol 
1997: guld i singel rullstol 
1999: brons i öppen rullstolsklass 
2003: brons i singel rullstol 
2003: brons i lag rullstol 
2009: brons i singel rullstol 
2009: silver i lag rullstol 

Svenska mästerskap 
guld individuellt: 1985-88, 1990, 1992-98, 2002-03, 2005, 2009-10. 
guld lag: 1989-92, 2001-04, 2008 
guld Öppen klass: 1985 och 1986. 

 
 
 
När Ernst insjuknade 2010 och sommaren 2011 fick diagnosen urinblåscancer hade han fortfarande 
siktet inställt på Paralympics 2012 i London. Tyvärr ville livet annorlunda och Ernst avled den 30 
april 2012. 


