
 
 
 
Meddelande 10.3.2015 
	  	  
	  	  
Konstnären Erik Enroths minnepris till Tove-Maj Kyrklund 
	  	  
	  	  
Kuvasto har belönat vicehäradshövding Tove-Maj Kyrklund med Erik Enroth- minnespris. Priset 
beviljas personer som har befrämjat bildkonstnärernas upphovsrättigheter. 
  
Kyrklund var konstnären Erik Enroths (1917-1975) advokat i rättegången mellan konstnären och 
Sara Hildéns stiftelse på 1970-talet. Rättsfallet, som gällde konstnärens upphovsrättigheter, väckte 
på sin tid stor uppmärksamhet. Som ett resultat av rättegången infördes bildkonstnärens tillträdesrätt 
i upphovsrättslagen. 
  
-  Av all den heder minnespriset innebär upplever jag såsom särskilt viktigt att det är mitt arbete till 
förmån för konstnärarna som uppmärksammas, tackar Kyrklund Kuvasto. 
  
Tillträdesrätten som intagits i upphovsrättslagen är speciell för att den är en moralisk rättighet som 
gäller endast bildkonstnärernas verk. Enligt stadgandet får bildkonstnären se och fotografera sitt 
överlåtna verk om det är viktigt till exempel för dennes konstnärliga arbete. 
  
- Att minnas Erik Enroth i detta sammanhang är mycket angenämt just för att   jag åtnjöt hans 
förtroende vid skötseln av hans mycket stridiga och säregna rättsfall ända till slut. Det är ytterst 
värdefullt för mig att veta att arbetet inte varit förgäves, säger Kyrklund. 
  
Rättshandläggning som avlutades i Högsta domstolen tog fem år. Konstnärens frånfälle mitt under 
processen ledde till att bildkonstnärerna inledde en penninginsamling till Erik Enroths minne. De 
medel man lyckats samla ihop blev grundkapitalet för Kuvastos verksamhet. Kuvasto har delat ut 
minnespriset alltsedan 2002. I april har det förflutit fyrtio år sedan Erik Enroth avled. 
  
Bildhuggaren Erkki Kannosto har formgett den minnesmedalj som överräcktes till 
Tove-Maj Kyrklund 10.3.2015 vid ett tillfälle ordnat av Skatuddens rotaryklubb. 
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Verksamhetsledare Tommi Nilsson, tommi.nilsson@kuvasto.fi, p. +358 (0)40 511 9440  
Kund- och informationschef Kati Pelkonen, kati.pelkonen@kuvasto, p. +358 (0)40 608 2900 
 



Kuvastor rf är en allmännyttig förening i Finland och har till uppgift att befrämja 
bildkonstnärernas upphovsrättsliga status i samhälle 


