
Mindeord fra Soldaterforeningen Mjørkadalur 

Mandag den 18. juni modtog vi beskeden, - vores medstifter og formand gennem næsten 41 år, Knud Peter 
Levinsen er død 72 år gammel.

For alle os, der har gjort tjeneste på Færøerne, var det som tiden stod stille. Levinsen har fra foreningens 
start været initiativtageren og samlingspunktet, når vi skulle mødes ved den årlige Generalforsamling. Det 
var en dag vi alle så frem til, og Levinsen havde arrangeret alt, lige fra informationer, indkaldelse til 
generalforsamlingen, skaffet overnatning og mange gange også stået for, at arrangere selve festaftenen. 
Hvis man mødte tidligt op til Generalforsamlingen, der i reglen blev holdt på Flyvestationer forskellige 
steder i landet, kunne man se Levinsen gå rundt og stikke Færøflag i jorden som små vejvisere.

Levinsen gjorde ikke så meget for sig selv. Han levede for at hjælpe andre. Han var organisatoren, der med 
sin ro og store viden fik indflydelse i mange foreninger. Det strakte sig fra fagforeningsarbejde i 
Flyvevåbnet, menighedsråds- og politisk arbejde i Vojens, til vores egen lille soldaterforening.

Vi mindes Levinsen som den umiddelbart stille alvorlige og seriøse person, som i næste nu, og i samme 
tonefald, kunne komme med en rammende bemærkning eller fyre en vittig bemærkning af, uden at 
fortrække en mine. Vi der kendte ham, kunne ane et glimt i øjet, en svag trækning af et smil, og næsen der 
vibrerede en ekstra gang. 
I venners lag, kunne han godt slå sig løs senere på aftenen, men endte alligevel ofte i en diskussion om et 
emne, der var oppe i tiden.

Der vil være mange, der kommer til at savne Levinsens utrættelige indsats for at få vores foreninger til at 
fungere, derfor tror jeg også, at den lille ordveksling fra Radiserne vil være i Levinsens ånd.

Søren Bruun fra Radiserne sagde: ”En dag skal vi alle dø”. 
Nuser svarede: ”Ja, men alle de andre dage skal vi ikke”.

Levinsen er død. Vi kommer til at savne ham!
Den bedste måde vi kan ære hans minde vil være, at bære hans indsats videre i alle de foreninger han har 
sat sit aftryk på.

Gamle ven: Æret være dit minde

På foreningens vegne
Ole Mønsted, Korporalen.


