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Chris og Uta Frith får den europæiske Latsis Pris 2009 for deres forskning i  
“The Human Brain - The Human Mind”

De to professorer Chris og Uta Frith fra University College London og Aarhus Universitet bliver i dag hædret med den 
europæiske Latsis Pris for deres bidrag til forståelsen af menneskets hjerne og sind.
Prisen, som er på 100.000 schweizerfrank (ca. 66.000 Euro), er skænket af den Geneve-baserede Latsis Fond og 
gives af European Science Foundation til den enkeltperson eller forskningsgruppe, som vurderes at have bidraget 
mest til et bestemt forskningsområde i Europa. Chris og Uta Frith er tilknyttet Aarhus Universitet gennem et Niels Bohr 
 Gæsteprofessorat fra Danmarks Grundforskningsfond og et gæsteprofessorat fra Aarhus Universitets Forskningsfond. 
De er tilknyttet forskningsprojektet Interacting Minds, som huses af Danmarks Grundforskningsfonds Center for 
 Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN).

“Det er meget spændende at få denne pris og specielt at få den sammen, hvorved den både anerkender os hver for 
sig og som et team”, siger Chris Frith. “Vores samarbejde viser, at det ikke bare er vigtigt at krydse fagskel men også 
landegrænser. Europa er unik i den henseende, med en stor variation af expertise og forskningsmæssige tilgange, og 
hvert land har noget særligt at byde på”.

Latsis Prisen 2009 uddeles under det årlige møde i European Science Foundation i dag, torsdag den 19. november 
2009 i Strasbourg, Frankrig.

Forskningsområdet for 2009 prisen er “The Human Brain - The Human Mind”. Chris og Uta Frith har i høj grad formet 
den måde forskere og klinikere tænker på indenfor dette område. De er ansvarlige for et paradigmeskifte indenfor 
forskningsområder så forskellige som autisme og schizofreniforskning, bevidsthedsstudier, ordblindhed og social 
 neurovidenskab. Prisen gives til dem som et par. Både Uta og Chris Frith ser deres ægteskabelige og akademiske 
parløb som en af de mest væsentlige indflydelser på deres karriereforløb.

Uta Frith siger: “Jeg synes, vi er et skoleeksempel på den slags mellemmenneskeligt og tværkulturelt samarbejde, 
som vi studerer med vores danske kolleger på Aarhus Universitet. Vi har altid diskuteret hinandens forskning og på det 
seneste er vores skjulte samarbejde blevet synligt for andre, da vi nu ofte publicerer sammen.”
Chris Frith fortsætter: “Hvis jeg ikke havde mødt Uta, ville min forskningskarriere være blevet meget anderledes. Det har 
altid været vigtigt for os at arbejde forskellige steder og med forskellige områder. Som resultat af dette, er min forskning 
blevet beriget af de forskellige emner, som optog Uta.

I de seneste årtier er viden om både hjernen og mentale aktiviteter vokset eksponentielt. Selvom begge felter fortsat 
 genererer individuel forskning, er det i stigende grad i den tværdisciplinære undersøgelse af relationerne mellem 
 hjernens funktioner og sindets aktiviteter at den virkelig banebrydende forskning finder sted.

I udvælgelsen af prismodtager(e) lægges der vægt på videnskabelig udmærkelse, fokus på forholdet mellem hjerne 
og sind, social gennemslagskraft og bidrag til europæisk fremskridt. De nominerede til prisen bliver bedømt af en jury 
bestående af anerkendte forskere indenfor området.
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