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Poul la Cour Prisen uddeltes i Bilbao i 2019 
Poul la Cour Prisen, som blev indstiftet i 1992 af EWEA (i dag WindEurope), er blevet genskabt og 

blev uddelt den 2. april i år. Uddelingen skete i forbindelse med ”WindEurope Conference & 

Exhibition 2019” i Bilbao, Spanien. 

 

Det blev John T. Olesen, som fik Poul la Cour prisen 2019, og det 

var der rigtig mange gode grunde til. John er måske den ingeniør i 

hele vindsektoren, som har betydet mest for udviklingen af nye 

vindmølletyper globalt set. Han har været med helt fra først i 

1980erne, hvor han har stået i spidsen for udviklingen af 

vindturbiner hos Micon, NEG Micon og Vestas. 

 

I dag er han chefingeniør hos GE med base i Hamborg, hvor han har 

stået i spidsen for udviklingen af de store 12 MW vindturbiner med 

et vingefang på 220 m.   

 

Poul la Cour Prisen gives til en person, som har ydet et markant 

bidrag til vindkraftens udvikling og udnyttelse i Europa. Poul la 

Cour Prisen har været uddelt 14 gange siden 1992 - senest i 2014. 

Der følger ingen pengegaver med prisen, men fra Poul la Cour Fonden var gaven i år et dekoreret 

porcelænsfad lavet af den lokale billedkunstner i Askov Sophus Ejler Jeppesen. 

 

I Poul la Cour Fonden, som driver Poul la Cour Museet i Askov var vi kede af, at uddelingen af 

prisen blev stoppet, og for ca. to år siden kontaktede vi derfor WindEurope. Det resulterede i, at 

WindEurope og Poul la Cour Fonden indgik et samarbejde om at genoptage uddelingen af prisen. 

Det er aftalt, at den fremover skal uddeles hvert andet år. 

WindEurope er en organisation, som repræsenterer hele den europæiske vindindustri, og har 

domicil i Bryssel. 

Poul la Cour Fonden, som står for den administrative del af prisuddelingen, har sammen med 

WindEurope nedsat en udvælgelseskomite bestående 2 personer udpeget af WindEurope og to 

udpeget af Poul la Cour Fonden. Denne komite udpeger den endelige vinder blandt de foreslåede 

kandidater. 

 

Der var en overvældende interesse for udpegning af 

kandidater til prisen, idet vi fik i alt 37 forslag fordelt på 

hele Europa. For Poul la Cour Fonden er prisuddelingen 

en oplagt mulighed for at udbrede kendskabet til Poul la 

Cours banebrydende arbejde med udnyttelse af 

vindkraft, som fandt sted for 120 år siden i de 

selvsamme bygninger, som i dag rummer Poul la Cour 

Museet i Askov. 

 

På billedet ovenfor ses i midten prisvinderen John T. Olesen, til højre CEO for WindEurope Giles 

Dickson, og til venstre formanden for Poul la Cour Fonden Bjarke Thomassen. 

 

Poul la Cour Museets nyhedsbrev udsendes til en bred skare af interesserede, og det udsendes 3 – 4 gange om året. 

Aftale om besøg på Poul la Cour Museet kan ske på tlf. 2763 7036 eller på mail plc@poullacour.dk 

Entre: 50 kr. pr. person og 600 kr. for grupper op til 25. Børn og unge op til 18 år har gratis adgang. 

Museet er velegnet til firmabesøg, foreninger og andre, som vil have en spændende oplevelse. 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover, så ring eller mail: tlf. 2763 7036 eller på mail plc@poullacour.dk 
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