
Mindeord om Leif Nielsen 

Det var med stor sorg, at selskabet modtog meddelelse om, at Leif Nielsen 

efter længere tids sygdom gik bort fredag den 4. juni 2021, dagen efter 

hans 73 års fødselsdag. Leif sov stille og fredfyldt ind med alle sine kære 

omkring sig. 

Leif var kendt som “akustikkens mr. Dansk Standard”, og fungerede som 

sekretær for flere internationale standardiseringskomitéer ISO/TC 43, 

IEC/TC 29 og CEN/TC 211 gennem sit job hos Dansk Standard. Leif startede 

i DS i 1973 samme år som han blev civilingeniør fra DTU’s elektroretning. 

Leif har fortalt, at han blev udpeget at prof. Ingerslev, da DS skulle bruge 

en akustikkyndig civilingeniør. Det internationale standardiseringsarbejde 

for akustik var Ingerslevs hjertebarn, og han havde arbejdet for, at de in-

ternationale tekniske komiteer for akustik blev placeret i Danmark. Det var 

derfor en betydelig anerkendelse, at Leif blev udset til at videreføre dette betydningsfulde hverv. Ud 

over teknik kunne Leif også noget med sprog og var bl.a. flydende i fransk, hvilket var en fordel i det 

internationale akustikmiljø på standardiseringsmøderne rundt om i verden. Han var dygtig til at sørge 

for konsensus og sikre pragmatiske løsninger til selv de sværeste standardiseringsudfordringer – in-

ternationalt såvel som nationalt. Desuden var han et vigtigt bindeled mellem ISO akustik og IEC elek-

troakustik, og var stærkt medvirkende til, at det vigtige samarbejde mellem disse 2 organisationer blev 

tæt og vellykket. På møder og rejser tog han håndskrevne notater med stor præcision. Han havde en 

helt speciel teknik med at folde et enkelt A4 ark én gang på langs og to gange på den anden led, så 

havde han en lille bog med otte sider til forskellige slags notater. Leif var i DS helt til 2017, impone-

rende 44 år med stort engagement gennem alle årene. 

Leif var også klar til at yde en indsats, da Dansk Akustisk Selskab i 2013 manglede en kasserer/sekre-

tær. Leif udførte et stort arbejde med DAS’s opkrævninger og regnskaber, og selskabet skylder Leif en 

stor tak for hans dobbeltjob i DAS frem til 2017. 

Vi mindes Leif som vidende og venlig – altid positiv og engageret. 

Tankerne går til Lotte i denne svære tid, hvor hun har mistet manden i sit liv. 

Æret være Leif Nielsens minde. 


