
 

 

Yngre forsker modtager pris for banebrydende arbejde med usædvanlige ældre 

 

Jon Dag Rasmussen modtager 29. oktober Kirsten Avlund-prisen for sin banebrydende etnografiske forskning 

om samfundets socialt udsatte ældre mennesker. 

 

Priskomiteen fremhæver Jon Dag Rasmussens udvikling af etnografiske metoder til at indsamle materiale om 

hverdagslivet set og erfaret indefra blandt svært tilgængelige grupper af ældre mennesker; stofafhængige, 

hjemløse og andre socialt udsatte ældre. Adgangen til disse menneskers usynlige verdener kræver empati, gå-på-

mod, vedholdenhed og en villighed til at investere sig selv i relationen til hver enkelt. Jon Dag Rasmussens 

analyser trækker på flere videnskabelige traditioner, fra samfundsvidenskab over filosofi, litteratur og kunst. Han 

mestrer med sine skildringer at gøre usædvanlige ældre mennesker og deres svære, ofte voldsomme, 

livsbetingelser vedkommende for andre. 

 

Jon Dag Rasmussen er uddannet pædagogisk antropolog i 2010 og har siden forsket i ældre i socialt udsatte 

livssituationer. I 2017 fik han ph.d.-grad i sociologi med afhandlingen En upåagtet verden af bevægelse. Et etnografisk 

studie af hverdagsliv blandt usædvanlige ældre mennesker i storbyen ved Aalborg Universitet. Projektet var støttet af 

Fonden Ensomme Gamles Værn. Jon Dag Rasmussen arbejder nu som post.doc ved DPU – Danmarks Institut 

for Pædagogik og Uddannelse, Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet i et forskningssamarbejde om 

hverdagslivet for ældre menneskers med svækkelse af syn og hørelse.  

 

Kirsten Avlund-prisen på 10.000 kr. uddeles for femte gang i 2018. Prisen gives til en lovende forsker med 

potentiale ift. publikationer, undervisning, formidling og tværvidenskabeligt samarbejde og er en opmuntring til 

fortsat gerontologisk forskning. 

 

Priskomiteen for Kirsten Avlund-prisen 2018 består af bestyrelsesmedlemmer for Dansk Gerontologisk Selskab 

lektor., ph.d. Charlotte Juul Nilsson og docent., ph.d. Rikke Gregersen samt klinisk lektor, læge Jens-Ulrik 

Rosholm for Dansk Selskab for Geriatri.  

 

Prisen er gjort mulig gennem en donation fra Kirsten Avlunds familie og Ældre Sagen. 

 

Prisen overrækkes officielt på Dansk Gerontologisk Selskabs nationale konference om aldring og samfund, som afholdes 

29-30. oktober 2019. Her vil Jon Dag Rasmussen holde en prisforelæsning, se http://gerodan.dk/nb/wp-

content/uploads/2018/10/CallDGS5.pdf 

 

Jon Dag Rasmussen kan kontaktes på jdr@edu.au.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab 

Jette.Thuesen@rsyd.dk 
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