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Piteå tisdag den 19 mars 2019 

 

Ett viktigt brev till alla som deltagit i något eller några av projekten  
”Euforiskt – Klassiker men inte bara Klassiskt” och ”I själ och hjärta”: 

Det har kommit till vår kännedom att ett antal korister, trots mycket tydlig information under såväl 
övningar som konserter samt information på webbsidor med arbetsmaterial, inte åtföljt kravet på att 
lämna tillbaka alternativt förstöra såväl noter som ljudfiler efter projektavslut. 

Från NKF:s lösenordsskyddade webbsidor med arbetsmaterial specifikt för respektive ändamål: 

”OBS! När projektet är avslutat ska alla nedladdade övnings-ljudfiler ovillkorligen förstöras! 
Reglerna är hårda även för ljudfiler som gjorts av upphovsrättsskyddade stycken. De aktuella 
ljudfilerna får användas för projektet, men inte därefter. Samma regler som för kopierade noter, 
med andra ord.” 

Det innebär att allt material som deltagarna fått till sig i dessa projekt är skyddat enligt lagen om 
upphovsrätt. 

Emellertid har noter samt ljudfiler efter respektive projekts avslut uppenbarligen skickats till ett antal 
obehöriga utan att varken Anders Pääjärvi eller Norrbottens Körsångarförbund, som tillsammans 
äger och ansvarar för materialet, i förväg blivit tillfrågade därom. 

Detta är inte bara respektlöst mot såväl Anders Pääjärvi som förbundet, utan strider mot lagen om 
upphovsrätt och klassas därmed som en brottslig handling (se Upphovsrättslagens 7:e kapitel, § 53). 

Så vad vill vi? 
Vi skickar detta brev för att påminna om upphovsrättslagen och hur material, noter och ljudfiler får 
användas. Som en hjälp till deltagare i Northern Light, likväl som andra medlemmar i Norrbottens 
Körsångarförbund, finns på vår webbplats tydlig och lättillgänglig information för den som känner 
sig osäker och eventuellt behöver påminna sig: 

Menyn Länkar > Upphovsrätt och juridik 

• Upphovsrätt & noter – Häfte med sammanfattning från Musikförläggarna (pdf-dokument) 
• Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (länk) 

https://open.karnovgroup.se/immaterialratt/upphovsrattslagen 
 
Ta gärna med denna information till din egen kör! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 
Norrbottens Körsångarförbund 

 
Ove Bucht Danielle M Åström Birgitta Strand 

Ingegerd Jaako Pekka Brännbäck Marie-Charlotte Bergh 
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