
Ingemar Knutsson in memoriam

Förre förbundsordföranden i Svenska Brandbefälets 

Riksförbund och hedersledamoten Ingemar Knutsson, 

Norrköping, avled under eftermiddagen onsdagen den 

8 oktober vid en ålder av 82 år.

Ingemar föddes den 12 januari 1926 i Norrköping. 

Han gick ut Norrköpings läroverk 1946 och arbetade 

som vikarierande brandman 1947–1948. De kommande 

två åren gick Ingemar Statens brandskola kategori 1. 

I november 1950 blev han brandkapten i Eskilstuna 

och under 1953–1958 arbetade han som vice brandchef. 

I mars 1958 återvände han till hemstaden Norrköping, 

först som vice brandchef och sedan som brandchef, 

där han blev kvar tills han gick i pension 1990.

Som ung var Ingemar en framstående fotbollspe-

lare som spelade i Allsvenskan både för Helsingborg, 

Eskilstuna och Norrköping. 

Ingemar var under hela sin brandbefälstid aktiv 

inom Svenska Brandbefälets Riksförbund. När SBR bil-

dades 1958 var han revisor och 1964 blev han förbunds-

sekreterare. Ingemar tog över ordförandeklubban efter 

Sven Sönnerborg, från Malmö, 1969. Vid kongressen i 

Malmö 1990 slutade Ingemar sitt förtroendeuppdrag. 

Ingemar hade då varit verksam i förbundet under elva 

kongressperioder.

Vännen och kollegan Conny Scherman från Svens-

ka Brandbefälets Riksförbund arbetade tillsammans 

med Ingemar ett helt arbetsliv och minns honom som 

en underbar kamrat. Tillsammans började de arbeta 

centralt fackligt på 1970-talet. Som förbundssekrete-

rare hade Conny nästan daglig kontakt med Ingemar 

som ordförande. 

Ingemar är ihågkommen som en ärlig, rättvis, posi-

tiv och intelligent människa. En liten egenhet var hans 

vana att vänta till i sista minuten med vissa saker. Vid 

en stor kongress i Stockholm, med 300 deltagare, skrev 

Ingemar sitt tal timmen innan det skulle hållas men 

klarade av uppdraget galant i alla fall.

Ingemar blev änkeman två gånger och hade träffat 

sin nya kärlek, ungdomskamraten Birgit, bara ett par år 

innan olyckan slog till. Under en resa till Kanarie öarna 

fick han under en kort tidsperiod två slaganfall som 

påverkade honom svårt. Han fick kämpa hårt under de 

sista fem åren av sitt liv med att lära sig tala och gå på 

nytt. Ett bestående handikapp var oförmågan att svälja 

vilket gjorde att han fick inta all näring intravenöst. 

Birgit stod vid hans sida under hela sjukdomstiden.

Vi minns Ingemar som en kämpe, som aldrig gav 

upp, utan alltid satsade fullt ut.
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