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Indledning 

Resume 
Afhandlingen omhandler ophavsretlige problemstillinger i forbindelse 

med anvendelse af open source software i udvikling af edb-programmer 

i Danmark, med det formål at belyse de problemer, der kan opstå i 

denne anvendelse. 

 

Først gennemgås de danske regler vedrørende ophavsret til edb-

programmer, dernæst de relevante handlinger i forbindelse med 

udvikling af edb-programmer. Det må konstateres, at særligt i 

forbindelse med begrebet bearbejdelse, er det ikke klart hvor grænsen 

mellem selvstændigt eller bearbejdet værk skal sættes. 

 

En særskilt diskussion af vedtagelsesproblematikken belyser, at 

licenserne oftest må anses for vedtaget, alene ved de handlinger 

licenstagerne udfører, da der sjældent optræder en eksplicit accept af 

licensvilkårene. 

 

Der beskrives også en række årsager til at vælge at licensere et edb-

program med en open source software licens, uden at der kan findes en 

enkelt eller en gennemgående årsag. 

Til sidst gennemgås de vigtigste open source software licenser, BSD, 

Apache, Artistic, MPL og GPL, samt på hvilke områder de må fortolkes 

efter dansk ret. Generelt betragtet er det alene i forbindelse med de efter 

ophl. bemyndigede fejlrettelser samt de idelle rettigheder, at licenserne 

skal fortolkes indskrænkende. GPL’s brede definition af bearbejdede 

værker findes også at kunne fortolkes i overensstemmelse med dansk 

ret. 

Abstract 
The thesis covers the copyright issues in connection with the use of 

open source software in software development in Denmark. The 

purpose is to shed light on the set of problems that can occur from this 

usage. 

 

The Danish copyright legislation in regards to software is dealt with 

first and then the set of actions that are relevant for software 

development. It is shown that the term “derivate work” in particular, is 

not completely clear. 
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Problems of determining assents to the open source software licenses 

are discussed, and it is found that implicit assents are not only common 

but also acceptable. 

A number of reasons for licensing software with an open source 

software license is giving, but no common nor paramount reason is 

found. 

 

In the end the most important open source software licenses, the BSD, 

Apache, Artistic, MPL and GPL, are discussed, also in regards to the 

areas of Danish copyright law that must modify them. Generally, it is 

seen that only the special authorisations of bugfixes, and “droit moral”, 

in Danish copyright law modify the licenses. The broad definition in 

GPL of “derivate works” is also found to be in compliance with Danish 

law. 

Problemformulering 
Virksomheder som IBM, Novell og Hewlett Packard anvender i dag 

edb-programmer med open source software licenser i deres 

kerneprodukter. Google, Yahoo! og Amazon har opbygget hele deres 

virksomheder ved anvendelse af open source software. Virksomheder 

som ActiveState, Red Hat og MySQL er opstået ud fra 

softwareprojekter med open source software licenser. 

 

Igennem de senere år er open source software blevet mere og mere 

udbredt. Softwareprojekter som Linux, Apache, OpenOffice og Mozilla 

har opnået stor opmærksomhed i medierne, og blandt softwareudviklere 

har der været en stor interesse for disse projekter. 

 

Ikke alene har selve edb-programmerne været genstand for stor 

opmærksomhed. Også forretningsmodeller og udviklingsmetoder fra 

open source softwareprojekter er blevet gjort til genstand for meget 

interesse. 

 

Ved softwareudvikling har en virksomhed eller udvikler valget at kunne 

anvende disse edb-programmer. Edb-programmerne kan anvendes som 

udgangspunkt for et specialiseret edb-program, som en del af et større 

softwareprojekt. Det kan også være en del af funktionaliteten i edb-

programmerne der anvendes. 

  

Denne afhandling vil beskrive forholdet mellem open source software 

licenser og dansk ophavsret, i forhold til softwareudvikling og 
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anvendelse af eksisterende edb-programmer. Der vil særligt være fokus 

på i hvilket omfang licensernes betingelser må bortfalde eller fortolkes 

efter dansk ret. 

 

Med baggrund i forholdet mellem open source software licenser og 

dansk ophavsret vil udvalgte licenser blive beskrevet med fokus på de 

betingelser, der særligt skal overvejes i forhold til dansk ret. 

 

Afhandlingen vil derfor også beskrive de relevante ophavsretlige 

handlinger i forbindelse med anvendelse af open source software, og 

komme ind på den særlige vedtagelsesproblematik der kan optræde, når 

brugere ikke eksplicit accepterer licensbetingelserne. 

Afhandlingens emnemæssige afgrænsning 
Denne afhandling vil klarlægge forholdet mellem dansk ophavsret og 

muligheden for anvendelse af open source software i softwareudvikling 

i Danmark. Herunder også samspillet mellem enkelte standardlicenser. 

 

Forholdet af anvendelse – brug, bearbejdelse, spredning med mere – af 

edb-programmer i Danmark vil blive behandlet, fulgt af en gennemgang 

af de relevante bestemmelser i de valgte standardlicenser. Det forhold, 

at de fleste licenser er forfattet ud fra amerikansk retstilstand, vil alene 

blive inddraget, hvor det er relevant. 

 

Det vil alene være spørgsmål i forbindelse med ophavsret og de 

udvalgte licenser
1
 der vil blive behandlet. Spørgsmål om patenter og 

andre immaterielle rettigheder vil ikke blive behandlet, men nævnt i 

forbindelse med gennemgangen af konkrete licenser, der hvor licenserne 

indeholder bestemmelser om patenter. 

 

Udover en generel diskussion om værkshøjde af edb-programmer
2
 vil 

det være antaget, at de edb-programmer, der bliver nævnt, har den 

nødvendige værkshøjde.  

Definition af open source 
Open source software er i denne afhandling defineret i 

overensstemmelse med Open Source Initiatives
3
 definition

4
. Kildekode 

                                                      
1 Se afsnittet ”Licenstyper” på s. 40 
2 Se afsnittet ”Krav” på s. 11 
3 http://opensource.org/ 
4 http://opensource.org/docs/osd 
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er i afhandlingen anvendt som udtryk for den kode, en udvikler har 

frembragt. Den vil oftest forekomme elektronisk i tekstfiler, skrevet i et 

programmeringssprog. Objektkode skal forstås som kildekoden oversat 

til eksekverbar kode, det vil sige kode, der er klar til at blive udført på 

en computer. 

 

Definitionen indeholder krav om, at en open source software licens skal 

tillade: 

 

• Eksemplarfremstilling og spredning uden økonomisk 

kompensation og uden ekstra licenskrav
5
. 

• Let adgang til maskinlæsbar kildekode
6
. 

• Bearbejdelse uden økonomisk kompensation
7
. 

• Fri brug af edb-programmet, uanset typen af brug (kommerciel 

eller privat), antallet af brugere eller hardware
8
. 

• Opdeling af kildekoden så muligvis kun dele anvendes i 

videreudvikling
9
. 

• Andre edb-programmer, der spredes sammen med dette edb-

program, kan have andre licensvilkår
10
. 

 

Det er desuden tilladt for licensen at kræve, at eventuel videreudvikling 

distribueres på en sådan måde, at den oprindelige version af koden kan 

skelnes fra den videreudviklede version. Derved kan den oprindelige 

version tydeligt knyttes til den oprindelige rettighedshaver, og den 

ændrede version til den der har frembragt denne
11
. 

 

Open source software licensernes formål er grundlæggende at give alle 

mulighed for at udnytte et edb-program. Både i den version det allerede 

foreligger og i bearbejdede versioner. Sagt på en anden måde er 

formålet, at nægte de, der bidrager til, eller i deres egne edb-

programmer anvender, edb-programmet, en eneret til udnyttelsen. 

 

I modsætning til populær forståelse, er open source software licenser 

ikke en modsætning til ophavsret, hvilket udtrykket ”copyleft”
12
 ellers 

                                                      
5 OSD, 1 og 7 
6 OSD, 2 
7 OSD, 3 
8 OSD, 5, 6 og 10 
9 OSD, 8 
10 OSD, 9 
11 OSD, 4 
12 http://www.gnu.org/copyleft/ 
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har været med til at fremme
13
. Tværtimod baserer open source software 

licenser sig på ophavsret. Uden ophavsrettens beskyttelse ville der ikke 

være grundlag for at kræve en opfyldelse af licensbetingelserne. Derfor 

vil krav om, at licenstagere opfylder bestemte betingelser alene være 

gyldige i det omfang, licensgiveren har en ophavsretlig beskyttelse af 

edb-programmet. 

 

Da Open Source Initiative er af amerikansk oprindelse, indeholder deres 

Open Source Definition (OSD) ikke noget krav om, at en open source 

licens skal forholde sig til ”droit moral”. OSD indeholder heller ikke 

nogen krav til, hvordan en open source licens skal forholde sig til 

patenter eller andre immaterielle rettigheder. 
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Dansk ophavsret for edb-programmer 
Open source software licenser hænger nøje sammen med ophavsret til 

edb-programmer. Uden ophavsret til edb-programmer ville alle være 

berettigede til at bruge, bearbejde, sprede, fremføre og offentliggøre 

edb-programmer. Der ville ikke kunne pålægges nogen, der gjorde 

noget sådant generelt krav, f.eks. at de skulle offentliggøre kildekoden 

til eventuelle ændringer. 

 

Ophavsretten indebærer som udgangspunkt, at frembringeren har en ret 

til at bestemme over anvendelsen og muligheden for bearbejdelse af 

hans værk. Denne ret er basis for open source software licenser, der 

grundlæggende kan indeholde tre forskellige punkter 

• Retten til at anvende og bearbejde edb-programmet. 

• Forpligtelsen til at offentliggøre ændringer. 

• Forpligtelsen til at anvende bestemte licensbetingelser for 

eventuelle viderelicenseringer. 

 

Ikke alle open source software licenser indeholder alle tre punkter, og 

enkelte licenser vil blive gennemgået senere
14
. 

 

Herefter følger en generel drøftelse af ophavsret i forbindelse med edb-

programmer. 

Krav 
Ophavsret til edb-programmer er hjemlet i ophl § 1, stk. 3. Det er kun 

frembringelser, der karakteriseres som værker, der gives ophavsretlig 

beskyttelse af. 

 

For at frembringelse kan karakteriseres som et værk, kræves 

værkshøjde, eller for edb-programmer i nyere terminologi, originalitet, i 

en sådan grad at det er værdigt at beskytte
15
. Ved brug af udtrykket 

”værk” ligger det også klart, at det er den konkrete udformning der 

beskyttes, ikke de bagvedliggende ideer og principper
16
. 

 

Der er ikke noget krav til kvaliteten af frembringelsen
17
. 

 

                                                      
14 Se afsnittet ”Licenstyper” på s. 40 
15 HB1 s. 94ff; MBA kap. 6.2.c 
16 MBA kap. 6.2.b 
17 MBA kap. 6.2.c 
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Hvilken grad af originalitet der er krævet, har været diskuteret i 

teorien
18
. Det ophavsretlige originalitetskriterium er fastslået i direktivet 

om retlig beskyttelse af edb-programmer, 91/250/EØF, art. 1, stk. 3. 

Herefter skal programmet udtrykke en af ophavsmanden egen 

intellektuel indsats. Kvalitet, kvantitet eller økonomisk indsats er ikke 

kriterier, der er relevante for originalitetskravet. 

 

I dansk ret har specielt dobbeltfrembringelseslæren været anvendt, for at 

sætte en nedre grænse for, hvornår en frembringelse har nået en 

tilstrækkelig værkshøjde; er det forventeligt at to frembringere indenfor 

et problemområde når frem til identiske frembringelser, har deres 

løsninger ikke tilstrækkelig værkshøjde
19
. 

 

Det samme krav til originalitet gælder for bearbejdelser af et allerede 

eksisterende værk, jfr. ophl § 4, stk. 1. 

De relevante ophavsretlige elementer 
Efter ophl § 2 har ophavsmanden en eneret til at råde, hvilket indbefatter 

retten til eksemplarfremstilling og til at gøre værket tilgængeligt for 

almenheden, i modsætning til privatsfæren
20
. 

 

Eksemplarfremstilling omfatter også digitale eksemplarfremstillinger
21
. 

Som udgangspunkt er de eksemplarfremstillinger, der er nødvendige for 

brugen af edb-programmet, tilladt efter ophl § 36, stk. 1, nr. 1. Det vil 

f.eks. sige den eksemplarfremstilling, der foregår ved en installation til 

harddisk, eller eksemplarfremstillingen der foregår ved kørsel af edb-

programmet fra harddisk til computerens hukommelse. 

 

Eneretten til spredning efter ophl § 2 betyder, at kun rettighedshaveren 

har ret til at overdrage eksemplarer til andre, dog modificeret af 

konsumptionsreglen i ophl § 19, stk. 1. 

 

Frembringeren har også eneretten til offentlig fremførelse af værket, 

modificeret af reglerne i ophl § 21. Fremførelse er en gengivelse, der 

                                                      
18 HB1 s. 94ff, særlig s. 98-105; MBA kap. 6.2.c 
19 UFR 1993.17 H, ”Tipsdommen”, hvor Sø- og Handelsretten, og Højesteret tiltrådte 

dette, afgjorde at tipssystemerne ikke var ophavsretligt beskyttede, da to frembringere 

med kendskab til nogle grundsystemer med stor sandsynlighed uafhængigt ville nå frem 

til det samme system. 
20 HB1 s. 125; MBA kap. 6.3.a & 6.3.c 
21 HB1 s. 128; forudsætningsvist ophl §36, stk. 1, nr. 1 
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indbefatter en tolkning på et eller andet niveau
22
. Kørsel af et edb-

program, hvor en større skare har adgang til at se outputtet, vil være 

offentlig fremførelse. Det må antages, at f.eks. anvendelse af tjenester 

på internetservere er udtryk for en sådan offentlig fremførelse, da 

udbyderen her kører edb-programmet, og offentligheden har adgang til 

at se resultatet af kørslen. 

 

Efter ophl § 3 har frembringeren desuden nogle ideelle rettigheder. 

Dette er at blive angivet som frembringer, samt en ret til at værket ikke 

ændres eller spredes på en måde, der er krænkende for frembringerens 

anseelse. Det er antaget, at disse ”droit moral” rettigheder ikke har 

nogen større betydning ved edb-programmer
23
, men dette er ud fra en 

betragtning om, at edb-programmer udvikles i en økonomisk interesse. 

Specielt i forbindelse med open source software er der mulighed for, at 

dette ikke er den drivende kraft bag udviklingen, og derfor kan ”droit 

moral” rettighederne få betydning
24
. 

 

Frembringeren har som udgangspunkt ikke en absolut eneret til at lave 

ændringer i edb-programmet. Den deklaratoriske bestemmelse i ophl. § 

36, stk. 1, nr. 1, 2. led og slutningen, tillader den, der har ret til at 

benytte edb-programmet at foretage, for benyttelsen, nødvendige 

ændringer. Ved open source software er denne bestemmelse 

tilsyneladende ikke nødvendig, da alle licenstagere får tilladelse til at 

foretage ændringer
25
. Bestemmelsen kan have betydning for 

vedtagelsesproblematikken
26
. 

 

Selv når en open source software licens ikke kan antages at være 

vedtaget, vil en bruger altså som udgangspunkt have ret til at foretage 

visse ændringer, hvilket også gælder ved bortfald af licensen
27
. 

 

Ligeledes følger der i ophl §§ 36, stk. 1, nr. 2 og 3 og 37, stk. 1 en 

tilladelse for brugere til eksemplarfremstillelse, under nærmere 

opregnede betingelser. En open source software licens vil som nævnt 

ovenfor give licenstagerne langt videre beføjelser. 

                                                      
22 HB1 s. 137 
23 MBA kap. 6.3.h 
24 AM s. 64ff, specielt s. 66 
25 OSD, 2 og 3 
26 Se afsnittet ”Vedtagelse af licens” på s. 30; GPL 5 
27 F.eks. GPL 4 og MPL 8 
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Rettighedsobjektet 
Ophavsretten gælder for de enkelte instruktioner i edb-programmet, det 

vil sige edb-programmet i sin kilde-, byte
28
- eller objektkode form

29
. 

Der er ikke grundlag i lovgivningen for at skelne imellem kildekode, der 

skal oversættes direkte til maskinkode, og kildekode, der skal 

oversættes til, eller fortolkes af, andre edb-programmer
30
. I tilfældet 

hvor der anvendes en anden abstrakt måde at programmere på end 

instruktioner, som f.eks. ved CASE programmering, vil det være denne 

manifestation og oversættelserne til instruktioner, der er beskyttet
31
. 

 

Det forberedende designmateriale til edb-programmer, i det omfang det 

er nedfældet skriftligt, er også beskyttet af ophavsretten for edb-

programmer
32
. Forudsætningen er naturligvis, at der er tale om 

materiale, der er tilstrækkelig originalt og konkret, for at opnå 

beskyttelse. Det forberedende materiale er kun beskyttet i sig selv. 

Beskyttelsen strækker ikke til den faktiske implementering som edb-

program. Ophavsretten til det forberedende designmateriale påvirker 

altså ikke ophavsretten til edb-programmet, der er baseret på materialet. 

 

I forbindelse med opbygningen af et edb-program, er det ligeledes 

interessant, om selve strukturen opnår en ophavsretlig beskyttelse. Med 

struktur menes her selve valget af instruktioner eller sekvensen af 

mindre programdele. I det omfang strukturen er udtryk for en 

intellektuel frembringelse, må det antages, at også struktur kan være 

beskyttet
33
. Tilsvarende betragtning følger direkte af ophl § 5 

vedrørende sammenstilling af andre værker. Efter denne bestemmelse er 

selve sammenstillingen beskyttet, forudsat den har den nødvendige 

originalitet
34
. 

 

Dokumentation, både i form af programdokumentation og 

brugermanualer, kan ligeledes være ophavsretligt beskyttet
35
, hvis det 

har den nødvendige værkshøjde. Her er der imidlertid tale om en 

beskyttelse af et litterært værk og ikke en programbeskyttelse. Enkelte 

open source software licenser inkluderer dokumentationen m.m. i 

                                                      
28 Se afsnittet ”Kompilering af kildekode hvor eksisterende kode inkluderes” på s. 25 
29 MBA kap. 7.2.a og 7.2.c; HB1 s. 73ff 
30 HB1 s. 75 
31 HB1 s. 110ff 
32 MBA kap. 7.2.b; HB1 s. 86ff 
33 MBA kap. 7.2.a 
34 HB1 s. 113f 
35 MBA kap. 7.2.c; HB1 s. 89f 



 Dansk Ophavsret & Open Source Software Licenser 

 side 15 

licensens objekt
36
. Derved kommer disse licenser til både at vedrøre et 

objekt omfattet af programbeskyttelsen, edb-programmet, og andre 

objekter omfattet af f.eks. den almindelige litterære ophavsretlige 

beskyttelse. 

 

De dele af et edb-program, der må anses som selvstændige grafiske og 

lydmæssige elementer, er beskyttet selvstændigt, forudsat de besidder 

den nødvendige originalitet
37
. Som ved dokumentationen, er der ikke 

tale om programbeskyttelse, men beskyttelse af grafiske og lydmæssige 

værker. 

 

Hvis de grafiske og lydmæssige elementer dannes af edb-programmet, 

vil de derimod kun være beskyttet som en del af dette
38
. Den del af 

brugergrænsefladen der er udtryk for ”methods of operation”, altså de 

rent funktionelle dele, vil være undtaget beskyttelsen
39
. 

 

Ligeledes er de tekniske grænseflader ikke beskyttet ophavsretligt. 

Dette følger dels af, at der alene er tale om tekniske specifikationer, 

samt at disse grænseflader forudsættes ikke at være beskyttede i af ophl 

§ 37. 

Rettighedssubjektet 
Efter ophl § 1, stk. 1 er det frembringeren af et værk, herunder efter stk. 

3 et edb-program, der har ophavsretten til værket. 

 

Efter ophl § 59 overgår ophavsretten til et edb-program, udviklet af en 

arbejdstager i et ansættelsesforhold, til arbejdsgiveren, forudsat det er 

udviklet under udførelsen af arbejdstagerens arbejde, eller efter 

anvisninger fra arbejdsgiveren. I det omfang edb-programmet er 

udviklet som led i et arbejde, hvor arbejdsgiveren har haft 

instruktionsbeføjelsen, overgår ophavsretten altså til arbejdsgiveren
40
. 

Bestemmelsen kan fraviges ved aftale efter ophl § 53, stk. 4. 

 

Mange udviklere får i løbet af deres uddannelse og arbejdsliv udviklet 

en række redskaber, der ikke decideret er en del af de softwareprojekter, 

de arbejder på. Det er redskaber, der hjælper dem personligt i deres 

                                                      
36 Se afsnittet ”Apache” på s. 43 
37 MBA kap. 7.3.b 
38 HB1 s. 78f 
39 MBA kap. 7.3.c; HB1 s. 81f 
40 MBA kap. 6.5.c 
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arbejde
41
. Ud fra disse redskaber deler udviklere ofte med deres 

kolleger, hvorved de også selv får udvidet, og udviklet, de redskaber de 

har til rådighed. Spørgsmålet er, om rettighederne til disse redskaber, i 

det omfang de besidder tilstrækkelig originalitet, altså i øvrigt opfylder 

kravene til at være omfattet af ophl § 1, også overgår til arbejdsgiveren. 

 

En tilstrækkelig betingelse i ophl § 59, for at retten overgår til 

arbejdsgiveren, er, at edb-programmet er udviklet under udførelsen af 

udviklerens arbejde. Dette må også gælde de her omtalte edb-

programmer. Arbejdsgiveren behøver principielt ikke at kende til 

eksistensen af det konkrete redskab, forudsætningen er, at det er 

udviklet netop under udførelsen af arbejdet
42
. Er det et redskab, 

udvikleren har udviklet privat, vil retten fortsat være hans. Det er klart, 

at der ofte vil være et bevismæssigt problem om hvornår, og til hvad, 

edb-programmet blev udviklet, specielt hvis arbejdsgiveren end ikke var 

klar over tilblivelsen af det. 

 

Selv efter en overgang af ophavsretten til en arbejdsgiver efter ophl § 

59, bibeholder frembringeren sine ikke-økonomiske rettigheder efter 

ophl § 3, jfr. § 53, stk. 1
43
. 

 

I tilfældet, hvor en person bearbejder et edb-program, opnår 

bearbejderen, i det omfang bearbejdelsen er tilstrækkelig original, 

ophavsretten til det bearbejdede værk efter ophl § 4. Bearbejderen kan 

dog ikke råde over det på en måde, der strider imod ophavsretten til det 

oprindelige værk
44
. 

 

Hvis et edb-program udvikles ved at samle en række eksisterende 

programmoduler, kan selve sammenstillingen opnå beskyttelse efter 

ophl § 5
45
. Igen er kravet tilstrækkelig originalitet, hvorefter 

sammenstilleren opnår ophavsretten til værket. Samme forbehold om 

ophavsretten til de oprindelige edb-programmer, som ved bearbejdelser, 

gælder også her. 

                                                      
41 LW s. 646f 
42 I forhold til Perl (note 41) ville ophavsretten til denne software efter nuværende dansk 

ophavsret være overgået til Walls daværende arbejdsgiver. Som refereret på 

http://www.softpanorama.org/Scripting/Perlbook/Ch01/perl_history.shtml valgte Wall 

selvstændigt at frigive softwaren som open source uden at få forudgående tilladelse af 

sin arbejdsgiver. 
43 HB1 s. 182f 
44 MBA kap. 6.2.d 
45 MBA kap. 6.2.e 
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Endelig vil et edb-program, der udvikles af flere personer, uden at de 

enkelte dele kan knyttes til en bestemt person, opnår alle udviklerne 

ophavsretten til edb-programmet efter reglerne om fællesværker i ophl § 

6. 
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De relevante handlinger 
De fleste open source software licenser er formuleret af 

softwareudviklere, med reference til det amerikanske ophavsretlige 

system. Derfor anvendes ofte udtryk, der ikke direkte kan oversættes til 

dansk. I det følgende bruges de danske begreber i det omfang, det er 

muligt med reference til de amerikanske. 

Eksemplarfremstilling og  
eksemplarfremstilling til brug, ”copy” 
Alle open source software licenser giver licenstageren ret til at lave 

eksemplarer af edb-programmet, uden begrænsning. Der gives derfor 

også ret til at f.eks. downloade edb-programmet fra en adresse på 

Internet, eller i øvrigt at lave flere eksemplarer lokalt. Denne ret til 

eksemplarfremstilling går meget længere ud over ophl § 2, end der 

ellers er hjemlet i ophl §§ 12, 36 og 37. 

Brug, ”use” 
Alle open source software licenser giver desuden licenstageren ret til at 

bruge disse eksemplarer, uanset formålet
46
, eller software- eller 

hardwaremiljø. Heller ikke et eventuelt kommercielt formål er 

afskåret
47
. 

Kildekode adgang, ”source code” 
I det omfang kildekoden ikke følger med edb-programmet, f.eks. ved en 

download af objektkode, skal brugeren også have adgang til at hente 

kildekoden. Kildekoden skal være maskinlæsbar og i hvert fald ikke 

bevidst forvansket
48
. 

Spredning og offentliggørelse,  
”(re-)distribution” og ”publish” 
Open source software licenserne giver alle licenstagere en almindelig ret 

til at sprede eksemplarer af edb-programmet. Dette gælder uanset, om 

det sker gennem salg eller simpelthen som gratis eksemplarer
49
. Det 

behøver heller ikke være det samme eksemplar, som licenstageren er i 

                                                      
46 Se dog afsnittet ”Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 
47 OSD, 5, 6, 8, 9 og 10 
48 OSD, 2 
49 OSD, 1 
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besiddelse af
50
. Selvom det ikke altid nævnes eksplicit i licenserne, må 

denne tilladelse til spredning også opfattes som en tilladelse til 

spredning gennem udlån efter ophl § 19, stk. 3, da der eksplicit ikke 

sættes nogen grænse på spredningen. 

 

Open source software licenserne knytter ofte en betingelse om 

offentliggørelse af eventuelle bearbejdelser i kildekodeform, i 

forbindelse med spredning. Offentliggørelsen skal indeholde en tydelig 

markering af, hvad der er ændret eller tilføjet i bearbejdelsen
51
, hvorved 

modtageren får mulighed for at gøre sig bekendt med, hvad der er 

forskellen mellem et edb-program og en bearbejdet version deraf. 

Fremførelse og netværksbrug, ”perform” og 
”net use” 
Ved formuleringen af de tidlige open source software licenser havde 

man ikke forestillet sig udbredelsen af den praksis, at anvende edb-

programmerne som serversoftware for et stort antal ukendte brugere. 

 

Kørsel af edb-programmer, f.eks. som tjenester på internetservere, er 

udtryk for en offentlig fremførelse. Selvom der er undtagelser fra 

ophavsretsindehaverens eneret til offentlig fremførelse i ophl § 21, vil 

der ofte være tale om andre forhold, f.eks. kommerciel fremførelse. 

Open source software licenserne tillader licenstagerne at fremføre edb-

programmerne offentligt, men kun få af dem knytter betingelser til 

fremførelsen. 

 

Derimod er spredning, som regel uden for en organisation eller til 

offentligheden, ofte sat som den udløsende handling, for at offentliggøre 

bearbejdelserne i kildekodeform. Det betyder, at bearbejdelser af edb-

programmer der kun fremføres, men ikke spredes, ikke kommer det 

oprindelige softwareprojekt til gode
52
. 

 

Selvom anvendelsen ikke var forudset ved udfærdigelsen af licenserne, 

er der dog ikke tale om noget, der ligger udenfor hvad der ligger i 

begrebet ”brug”
53
. Det er alene det, at edb-programmet anvendes i en 

bearbejdet form af brugere, uden at være blevet spredt. 

                                                      
50 Se afsnittet ”Eksemplarfremstilling og  

eksemplarfremstilling til brug, ”copy”” på s. 18 
51 F.eks. GPL 2 
52 MV s. 137f; fodnoterne 141, 142 & 143 
53 Se afsnittet ”Brug, ”use”” på s. 18 
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Bearbejdelse, ”derivative work” 
Det amerikanske begreb ”derivative work” bruges i mange licenser, 

uden at dette begreb er klart defineret i forhold til edb-programmer. 

Begrebet er i amerikansk ret defineret i USC17 § 101 og derudover 

fastlagt i retspraksis. Efter dette begreb skal edb-programmer i betydelig 

grad være lignende, og i en eller anden form inkludere en del af det 

oprindelige edb-program, for at være ”derivative”
54
. 

 

Den relevante danske bestemmelse er i ophl § 2, stk. 1, hvorved enhver 

ændring af et værk er omfattet. Vedrørende edb-programmer begrænses 

dette som udgangspunkt af ophl § 36, stk. 1, nr. 1, der hjemler visse 

ændringer og fejlrettelser. Denne bestemmelse hjemler ikke en 

spredning af disse ændringer og fejlrettelser, og kræver derfor tilladelse 

fra rettighedshaveren. 

 

De danske regler er derfor som udgangspunkt mere vidtrækkende end 

de amerikanske, helt på linie med de europæiske regler indført med 

INFOSOC
55
. I den forbindelse må udtrykket ”derivative work” i 

licenserne i Danmark forstås efter de danske regler. 

 

Det er herefter interessant at konstatere, hvornår edb-programmer efter 

dansk ret er en bearbejdelse af en andre edb-programmer
56
. I 

international sammenhæng har dette givet anledning til en del 

diskussion i teorien og i domspraksis. Først og fremmest må det 

gentages, at det er manifestationen, der er omfattet af ophavsretten
57
. 

Således kræves det i hvert fald, at en del af denne manifestation er 

anvendt i bearbejdelsen. 

 

I det følgende vil forskellige grænser for bearbejdelser blive drøftet. De 

situationer der vil blive drøftet er: 

• Oversættelse af kildekode fra et sprog til et andet. 

• Anvendelse af kildekode fra et edb-program i et andet edb-

program. 

• Teknisk kommunikation mellem kørende edb-programmer 

gennem interfaces eller funktioner i biblioteker eller et 

operativsystem. 

                                                      
54 MV s. 124 
55 MV s. 124f 
56 MBA kap. 6.2.d 
57 Se afsnittet ”Rettighedsobjektet” på s. 14 
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• Kompilering af kildekode, hvor beskyttet kilde- eller 

objektkode inkluderes i den kompilerede objektkode. 

• Linking mellem edb-programmer, enten før kørsel eller under 

kørsel. 

Oversættelse 

Med oversættelse af edb-programmer forstås en menneskelig indsats, 

hvorved et edb-program som kildekode overføres fra et 

programmeringssprog til et andet
58
. En oversættelse af et edb-program 

er en bearbejdelse efter ophl § 4, stk. 1. 

 

Kompilering, der også kunne anskues som en oversættelse fra kildekode 

til objektkode, må skulle betragtes som en eksemplarfremstilling, da der 

alene er tale om en rent maskinel oversættelse. Cross-platform 

kompilering, hvor kildekoden anvendes direkte til kompilering til flere 

teknologiske platforme, er også en rent maskinel oversættelse. 

 

Derimod er en overførsel af et edb-program fra en teknologisk platform 

til en anden, udenfor området af cross-platform kompileringen, en 

proces der involverer de samme elementer og valgmuligheder, som 

omskrivning fra et programmeringssprog til et andet. Derfor må også 

dette være at betragte som en ikke-maskinel oversættelse og dermed en 

bearbejdelse. 

Anvendelse af kildekode 

Anvendes en del af kildekoden fra et edb-program i et andet, må det 

andet herefter betragtes som en bearbejdelse af det første
59
. Selvom 

dette er den naturlige læsning af forudsætningerne i ophl § 4, må det 

forudsættes, at der skal anvendes en vis kvantitet af kildekode. Dette 

krav om en vis kvantitet må følge af dobbeltfrembringelseslæren. Få 

kodeudtryk er svære at give et personligt, endsige originalt, præg
60
. Det 

ville ligeledes være et bevismæssigt problem, overhovedet at undgå 

bearbejdelser, hvis der ikke var et mindste krav til kvantiteten. 

 

Det vil dog ikke være muligt at lave et fast krav på et antal kodelinier, 

da forskellige programmeringssprog giver forskellige muligheder for 

personligt præg pr. kodelinie eller kommando. 

 

                                                      
58 MBA kap. 6.2.d 
59 MV s. 128 
60 HB1 s. 107f 
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I amerikansk ret har man udviklet en metode der kaldes ”abstraction – 

filtration – comparison”
61
, hvorved man først ser bort fra den 

idemæssige del (abstraction), derefter de ikke beskyttede dele 

(filtration), og til sidst sammenligner man de resterende dele af de 

berørte edb-programmer med hinanden. Efter denne metode er netop 

kildekoden som tekst det relevante i sammenligningen. Efter dansk ret 

vil enhver anvendelse af en beskyttet kildekode betyde, at der er tale om 

en bearbejdelse af det oprindelige værk. 

 

Man kan forestille sig en situation, hvor et edb-programs kildekode 

anvendes ved udviklingen af et andet edb-program. Dette andet edb-

program bliver herefter en bearbejdelse af det oprindelige edb-program. 

Senere bearbejdelser af edb-programmet kan efterhånden fjerne alle 

rester af det oprindelige edb-program, og til sidst vil det andet edb-

program slet ikke have kildekode fra det første i sig. Ud over det 

bevismæssige problem, at bevise at der overhovedet på et tidspunkt har 

været anvendt kildekode fra et edb-program i et andet, er spørgsmålet 

om denne version, der ikke indeholder kildekode fra det oprindelige 

edb-program, stadig er en bearbejdelse af det. 

 

I den situation, hvor der har været, men ikke længere er, kildekode til 

fælles mellem de to edb-programmer, vil en anvendelse af de 

ovenstående to principper, ophl § 4 og ”abstraction – filtration – 

comparison” metoden, lede frem til, at der ikke længere er tale om en 

bearbejdelse. I det omfang det nye edb-program heller ikke længere 

udfører den samme funktion som det gamle, må det da også være den 

rigtige slutning. I det omfang den nye kildekode anvender den samme 

struktur som den gamle, er der dog tale om en bearbejdelse
62
, i det 

omfang strukturen er ophavsretligt beskyttet
63
. 

 

Denne situation er optrådt i mindst et velpubliceret tilfælde under 

udviklingen af Linux. Linus Torvalds baserede sin udvikling på Andy 

Tanenbaums MINIX, sandsynligvis til at starte med ved at udskifte dele 

af koden med sin egen
64
. Da Linux rent metodemæssigt anvendte en 

anden model end MINIX, endte Linux, i sin første version, med at have 

                                                      
61 HB1 s. 106f; MV s. 126f 
62 MBA kap. 7.2.a 
63 Se afsnittet ”Rettighedsobjektet” på s. 14 
64 JF s. 33f; http://www.cs.vu.nl/~ast/brown/ 
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al kildekode skrevet af Torvalds
65
. Tanenbaum har ophavsretten til 

kernen af MINIX, og selvom kildekoden er blevet publiceret, for at 

Tanenbaum kunne bruge den i sin undervisning, var den ikke generelt 

omfattet af en open source licens
66
. Torvalds har derfor skullet have haft 

en tilladelse fra Tanenbaum for overhovedet at bearbejde MINIX, efter 

dansk ret i hvert fald i det omfang hans ændringer falder ud over, hvad 

der følger af ophl §§ 36 og 37. 

Kommunikation mellem edb-programmer 

FSF har argumenteret
67
 for at anvende en metode, hvor man ser på 

måden to edb-programmer kommunikerer på, når de er aktive i 

computerens hukommelse. Først og fremmest, hvis edb-programmerne 

anvender det samme hukommelsesområde, må de betragtes som 

sammenhængende og dermed være en bearbejdelse. Hvis ikke de 

anvender det samme hukommelsesområde og alene udveksler simple 

data, skal de ses som adskilte edb-programmer. Hvis de udveksler 

komplekse datastrukturer, skal de betragtes som sammenhængende. 

 

Det er meget udbredt, at operativsystemer og applikationer i dag 

tilbyder en mængde funktionalitet i form af software biblioteker 

(”libraries”). Ligeledes har udviklingen medført, at kommunikation 

mellem edb-programmer ofte foregår ved hjælp af et interface, der er 

beskrevet i biblioteket selv eller en fil der medfølger biblioteket. Dette 

er f.eks. tilfældet i forbindelse med teknologier som OLE/COM, 

CORBA, XPCOM og .NET. Her kan dataene, der udveksles, være 

meget komplicerede, i realiteten oftest referencer til objektstrukturer i 

computerens hukommelse. Det er endda muligt at udveksle referencer 

på tværs af computere gennem et netværk, og gennem en anvendelse af 

serialization
68
 er det muligt at flytte hele objektet som et edb-program 

fra en computer til en anden. Det er en løsning, der blandt andet bruges 

indenfor clusterløsninger
69
. En eventuel problematik omkring 

eksemplarfremstilling i forbindelse med sådanne spredninger er udenfor 

denne afhandlings område. 

                                                      
65 En sammenligning af kildekoderne afslører meget få, og meget små, sammenfald: 

http://www.cs.vu.nl/~ast/brown/codecomparison/ Disse sammenfald må betragtes for 

værende for små, og begrundet i eksterne forhold, til at være ophavsretligt beskyttet. 
66 I dag er MINIX frigivet under en BSD-lignende licens, se afsnittet ”BSD” på s. 42 
67 MV s. 128f; http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl-faq.html#MereAggregation 
68 Serialization er en proces hvorved en et edb objekt oversættes til data, der kan 

anvendes til at genskabe objektet på et senere tidspunkt eller på en anden computer 
69 Clusterløsninger er en løsning hvor flere computere arbejder sammen på en måde så 

de udadtil kan opfattes som en enkelt enhed 
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I tilfælde hvor der er tale om ”plugins”, f.eks. et edb-program, der gør 

det muligt at gemme i et nyt format fra et tekstbehandlingsprogram, 

eller ”device drivers”, der gør det muligt for andre edb-programmer at 

kommunikere med bestemte typer af hardware, er der igen tale om, at 

edb-programmerne kalder funktioner i hinanden og udveksler 

datastrukturer. FSF har i deres kommentarer til GPL anført, at denne 

form for anvendelse betyder, at edb-programmerne skal betragtes som 

en enhed. FSF mener derfor, at der er tale om en bearbejdelse
70
. Modsat 

kunne sådanne edb-programmer betragtes som blot at udfylde en 

interoperabilitet mellem to andre edb-programmer, eller et edb-program 

og hardware. I så tilfælde ville der ikke være tale om en bearbejdelse
71
. 

Kald af funktioner gennem interface 

Da FSF’s forslag
72
 ser på, hvordan interoperabiliteten konkret udføres 

mellem to edb-programmer, er det en tvivlsom ophavsretlig metode. 

Interoperabiliteten er ikke omfattet af ophavsretten
73
, og det må derfor 

forudsættes, at brug af interfaces er tilladt
74
. 

Kald af interne funktioner i biblioteker eller operativsystemer 

Selvom det er beskrevet i en interfacespecifikation, at en funktion ikke 

er beregnet til at blive anvendt af andre edb-programmer, er den oftest 

stadig tilgængelig. Da interoperabilitet er forudsat
75
, må også denne 

brug af interfaces være tilladt. 

Separat funktionalitet 

En anden måde at fastsætte grænsen mellem bearbejdelse og 

selvstændigt værk vil være at se på, om edb-programmerne kan køre 

separat af hinanden. Hvis de kan, eller et af edb-programmerne kan 

erstattes af et andet uden problemer, vil de være at betragte som 

selvstændige. Ellers er det ene en bearbejdelse af det andet
76
. 

                                                      
70 http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl-faq.html#GPLAndPlugins 
71 GS s. 78f 
72 Se afsnittet ”Kommunikation mellem edb-programmer” på s. 23 
73 MV s. 128 
74 MV s. 134f og modsat referencerne i MV s. 135f; ophl §37, stk. 1 forudsætningsvist; 

SD s. 21f 
75 jfr. note 74 
76 GS s. 73ff 
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Kompilering af kildekode hvor eksisterende kode 
inkluderes 

Ved kompilering af kildekode vil der ofte optræde kodedele fra edb-

programmet, der kompilerer i den endelige objektkode. Spørgsmålet her 

er, om det betyder, at alle edb-programmer, der kompileres med et 

bestemt edb-program,
 
derefter bliver at betragte som bearbejdelser af 

dette edb-program
77
.  

 

I de senere år er der fremkommet et mellemtrin i forhold til kompilering 

af kildekode, hvorved kildekode ikke oversættes til objektkode, men i 

stedet til såkaldt bytekode. Denne bytekode bliver så efterfølgende, i 

forbindelse med en egentlig kørsel af edb-programmet, udført af en 

”virtual machine”, der fortolker bytekoden til handlinger, der udføres på 

den computer det kører på, i det softwaremiljø der er til stede
78
. 

Fra kildekode til objektkode 

En streng kildekode-betragtning, som i dansk og europæisk ophavsret, 

hvorved anvendelse af kildekode fra et edb-program, f.eks. kompileren, 

i et andet, f.eks. det edb-program der bliver kompileret, betyder, at 

ophavsretten til en kompiler har stor betydning for alle de edb-

programmer, der kompileres med den. I det omfang der anvendes kode
 

fra kompileren i den endelige objektkode, vil edb-programmerne, der 

kompileres med kompileren, være at betragte som bearbejdelser
79
. 

Fra kildekode til bytekode 

Bytekoden kan, som ved traditionel kompilering, indeholde kodedele fra 

edb-programmet, der har kompileret den. Som ved kompilering til 

objektkode vil edb-programmerne derfor være at betragte som 

bearbejdelser. 

 

Modsat gælder det, i det omfang bytekode genereringen kun er en 

oversættelse af kildekoden, til et eksekveringstræ
80
. Dette 

eksekveringstræ bruges senere af en virtuel maskine til at udføre de 

                                                      
77 MV s. 132f; GS s. 77f 
78 F.eks. Java (JVM), .NET (CLR), PHP (Zend) og Flash. 
79 De fleste kompilere angiver derfor en eksplicit tilladelse til anvendelse af denne kode. 

GNU Compiler Collection (GCC) har direkte undtaget denne situation fra GPL licensen. 

Det samme har Artistic License, 6 
80 Et eksekveringstræ er en oversat form af kildekoden, hvorved et fortolkningsprogram 

vil være i stand til at eksekvere edb-programmet ved at følge strukturen i træet. Ordet 

”træ” hentyder til at eksekveringen har forgreninger de steder, hvor edb-programmet 

kun skal udføre bestemte handlinger i bestemte situationer. 
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ønskede handlinger. I det tilfælde indeholder oversættelsen ikke kode 

fra kompileren, men vil fungere som en klargjort kode, der kan bruges 

til senere kørsel. Der er dermed ikke anvendt kode fra kompileren, og 

edb-programmet skal ikke betragtes som en bearbejdelse deraf. 

Bytekode kørsel i virtuelle maskiner 

Bytekode kørsel derimod svarer ikke til en traditionel kompilering. I 

stedet foretages en behandling af input (bytekode). Denne behandling er 

det, der svarer til en kørsel af det kompilerede program.  

Linking 

Linking er en proces, hvor kompilerede edb-programmer kombineres. 

Før linking indeholder edb-programmerne ufærdige referencer til 

funktioner i andre edb-programmer, f.eks. biblioteker
81
. 

Statisk linking 

Ved statisk linking bliver edb-programmets referencer opdateret til at 

kalde funktionerne på deres placering, præcist i det anvendte bibliotek. 

Edb-programmet kræver derefter den samme version af biblioteket for 

at kunne fungere. I de fleste tilfælde vil edb-programmet derfor skulle 

spredes sammen med biblioteket. 

 

Denne inkorporering af funktionalitet mellem edb-programmet og 

biblioteket gør, at edb-programmet må betragtes som en bearbejdelse af 

biblioteket. 

Dynamisk linking 

Ved dynamisk linking bliver referencerne først opdateret, når edb-

programmet hentes ind i hukommelsen. Edb-programmerne knyttes 

derfor meget løsere til hinanden. Det er muligt at vente med at foretage 

den dynamiske linking, indtil specifikke funktioner skal anvendes. 

 

Dermed benytter edb-programmet blot et interface, der er gjort 

tilgængeligt fra biblioteket, uden at de to edb-programmer bliver til en 

enhed
82
. Det må derfor antages, at edb-programmerne ikke skal 

betragtes som bearbejdelser af biblioteket
83
. 

                                                      
81 MV s. 128 
82 Se afsnittet ”Kommunikation mellem edb-programmer” på s. 23 
83 GS s. 76f 
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Afvisning af bearbejdelser 

Frembringerens ideelle rettigheder efter ophl § 3 betyder, at en 

bearbejdelse af et edb-program kan nægtes på trods af, at en ret til 

bearbejdelser er givet videre til licenstageren. Dette vil være tilfældet, 

hvor edb-programmet er blevet ændret på en måde, hvor resultatet vil 

være krænkende for frembringerens anseelse. 

 

Normalt vil dette ikke være relevant i forbindelse med edb-programmer, 

da der oftest er tale om økonomiske og ikke kunstneriske værker. Men 

specielt ved open source software, hvor en af drivkræfterne bag 

udvikling må være den anseelse, en programmør kan opnå ved 

resultatet, kunne man forestille sig denne situation. Det kunne f.eks. 

være en bearbejdelse, der indeholdt et meget stort antal nye fejl eller 

sikkerhedshuller. Eller som til forskel fra tidligere versioner var blevet 

ændret til at udføre opgaver, der er i strid med lovgivningen eller 

almindelig etikette på de elektroniske medier; udsendelse af spam eller 

opsnapning og registrering af personfølsomme informationer. 

 

Frembringeren vil her kunne tilbagekalde retten til anvendelse af hans 

edb-program i det bearbejdede værk overfor den, der har foretaget 

bearbejdelsen. Dermed vil bearbejderen ikke længere være berettiget til 

at benytte sig af sin bearbejdelse. 

Specialitetsprincippet 

Ophl § 53, stk. 3 giver specialitetsprincippet, hvorefter en, der har fået 

overdraget retten til at udnytte et værk på bestemte måder, ikke har ret 

til at udnytte det på andre måder. Dette gælder også ved en overdragelse 

af ret til at udnytte værket på alle måder, og der så senere viser sig en 

helt ny, uforudset, måde hvorpå værket kan udnyttes
84
. Dette er 

afhængigt af, hvordan overdragelsen må forstås. 

 

I forhold til open source software licenser betyder dette også en 

begrænsning i licenstagerens udnyttelsesmuligheder. Skulle der med 

tiden opstå nye, på nuværende tidspunkt uforudsete, måder at kunne 

udnytte et edb-program på, er det muligt, at den eksisterende 

overdragelse ikke gælder for denne udnyttelsesmåde
85
. 

                                                      
84 HB1 s. 144ff 
85 AM s. 68; TD s. 45f 
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Retten til det bearbejdede værk 

Efter ophl §§ 4 og 5 har den, der har bearbejdet et edb-program, eller 

har sammenstillet et edb-program af andre edb-programmer, 

ophavsretten til dette resultat
86
. Den oprindelige frembringer har stadig 

ophavsretten til dette originale edb-program og vil derfor i sagens natur 

også have en del af ophavsretten til det bearbejdede resultat. 

 

I open source software licenser har frembringeren givet andre ret til at 

foretage bearbejdelser, der spredes. Dermed har han gjort klart, at han 

ikke vil modsætte sig dette
87
. 

 

Det gør ophavsretten til et edb-program, der er udviklet gennem 

gentagne udvekslinger af bearbejdede versioner meget kompliceret. En 

udvikler kan have bidraget adskillige gange undervejs med selvstændige 

bearbejdelser, ligesom mange andre udviklere, og hver har ophavsretten 

til deres bearbejdelse, under forudsætning af, at bearbejdelsen har den 

nødvendige originalitet. 

 

Ved reciprocale licenstyper
88
 kan dette give et problem, hvis der opstår 

et behov for at ændre licensbetingelserne. Alle rettighedshaverne til 

edb-programmet skal være enige, for at det vil være muligt at ændre 

dem
89
. Der er dog to umiddelbare måder, hvorpå dette problem kan 

løses. 

 

GPL behandler dette problem ved at anføre, at nye versioner af licensen 

kan udvikles af FSF. Det anbefales, at rettighedshaverne angiver, at 

deres edb-program er licenseret under GPL version 2 eller senere 

versioner. Når GPL version 3 bliver udgivet af FSF, kan en bearbejder 

vælge at anvende denne i overensstemmelse med licensbetingelserne, 

hvorefter alle efterfølgende bearbejdelser kræver version 3 eller senere. 

 

En anden måde er derimod, at rettighedshaverne overdrager 

rettighederne til det bearbejdede edb-program til selve 

softwareprojektet. Det kræver, at der er en person, fysisk eller juridisk, 

rettighederne kan overdrages til. Et eksempel på dette er TPF
90
. TPF er 

oprettet med det formål at støtte udviklingen af programmeringssproget 

                                                      
86 Se afsnittet ”Rettighedssubjektet” på s. 15 
87 Se dog afsnittet ”Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 
88 Se afsnittet ”Licenstyper” på s. 40 
89 MV s. 150f om problemerne i forbindelse med MPL 
90 http://www.perlfoundation.org/ 
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Perl. I den forbindelse er der etableret en særlig licens
91
, hvorved en 

rettighedshaver kan overdrage ophavsretten til en bearbejdelse, eller i 

øvrigt til et edb-program, til TPF. Licensen giver TPF ret til at bruge 

edb-programmet i forbindelse med open source software, og 

videreoverdrage licenser til andre i overensstemmelse dermed. 

Frembringeren selv beholder sin ret til at bruge sit edb-program til 

samme og andre formål. 

                                                      
91 Contributor License Agreement, 

http://www.perlfoundation.org/contributor_license_agreement 
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Vedtagelse af licens 
Licensaftalens indhold skal være vedtaget mellem parterne (licensgiver 

og licenstager), for at de kan gøres gældende. De fleste open source 

softwarepakker downloades over Internet, uden at licensvilkårene 

fremgår tydeligt inden download
92
. Et noget mindre antal anskaffes på 

et fysisk medie, hvor licensvilkårene først kan findes ved at læse det 

rigtige dokument i filsystemet. Kun de færreste open source licenser 

aftales på forhånd gennem en forhandling mellem parterne. 

 

I litteraturen behandles de licensvilkår, der gælder ved download eller 

overlevering af fysisk digitalt medie, under betegnelserne ”Shrink 

Wrap-vilkår” og ”Click Wrap-vilkår”
93
. 

 

Udgangspunktet må være, at vilkår der ikke er forhandlet inden 

indgåelse af licensaftalen, ikke er tiltrådt, og derfor ikke er en bindende 

del af aftalen. En forudsætningsbetragtning vil dog betyde, at en 

licenstager, der er bekendt med eller burde kende licensbetingelserne, 

bliver bundet af dem. 

 

Spørgsmålet er, hvilke vilkår en licenstager kan forvente, når han 

downloader eller anskaffer sig en softwarepakke. 

 

Forestiller man sig den mest yderligtgående situation, hvor der i 

forbindelse med linket eller ved det fysiske medie, ikke er nogen 

angivelse af licensvilkårene, og licenstageren ikke kan forventes at 

kende licensvilkårene, vil det være forventeligt for licenstageren, at han 

kan foretage denne download/anskaffelse og i hvert fald bruge 

softwarepakken i et begrænset omfang, som f.eks. uregistrerede 

versioner, eller i en begrænset periode, som f.eks. en prøveperiode inden 

et eventuelt senere købt serienummer skal indtastes
94
. 

 

Angives licensvilkårene i forbindelse med linket til download i 

hovedtræk
95
, med mulighed for at følge et andet link til licensvilkårene i 

                                                      
92 Selv på en professionel udviklingsportal som http://sourceforge.net/ fremgår oftest 

kun navnet på eller typen af licens ved download af softwarepakken. 
93 HB1 s. 333f; MBA kap. 21.3.c 
94 MvHG, 1. del 
95 På http://perl.com/download.csp står der f.eks. “Perl is Open Source software. It's free 

for you to download and use as you wish. Perl's license is the Artistic license [link til 

licensvilkår]. Read it if you aren't sure what you can or can't do. The bottom line is that 

this is a kinder and gentler version of the GNU license -- one that doesn't infect your 
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detaljer, uden at det dog kræves, at licenstageren angiver sin accept 

eksplicit, må downloadhandlingen i sig selv implicit indikere en accept 

af licensvilkårene i det omfang, hovedtrækkene må forstås. Derudover 

gælder det samme som ovenfor om situationen uden angivelse af 

licensvilkår. 

 

Da licenstageren alene kan forvente at kunne bruge softwarepakken, og 

ikke nogen af de andre relevante handlinger
96
, vil de andre handlinger 

som udgangspunkt være begrænset til, hvad der følger af 

ophavsretsloven
97
. 

 

Ønsker licenstageren alene at bruge softwarepakken, må det derfor være 

op til licensgiveren at fremhæve, eller gøre opmærksom på i 

programmets kørsel, hvis dette ikke skal være tilladt. 

 

Ønsker licenstageren derimod at udføre nogle af de øvrige handlinger, 

der er omfattet af ophavsretten, inklusive de deklaratoriske, skal han 

inden da indhente tilladelse fra licensgiveren. Er handlingen tilladt efter 

licensvilkårene, kan licenstageren blot ved at gøre sig bekendt med 

disse erfare, at han har den tilladelse. Med mindre han indgår en anden 

aftale med licensgiveren, vil selve det, at han benytter sig af dette ikke-

forventelige licensvilkår indebære, at han må formodes at have 

accepteret licensvilkårene i deres helhed
98
, i det omfang 

ophavsretsloven hjemler det
99
. Dette er eksplicit beskrevet i enkelte 

licenser
100
. 

 

Tyske domstole har haft lejlighed til at udtale sig om vedtagelse af open 

source licenser. Konkret vedrørte sagerne, om GPL var bindende for 

virksomheder, der havde bearbejdet og distribueret edb-programmer, 

der var givet med en GPL licens. I sagerne
101
 har konklusionen været at 

GPL var bindende for virksomhederne. Det er overvejende sandsynligt, 

at en dansk domstol ville nå til samme konklusion. 

                                                                                                                     
work if you care to borrow from Perl or package up pieces of it as part of a commercial 

product!” 
96 Se afsnittet ”De relevante handlinger” på s. 18 
97 Se afsnittet ”De relevante ophavsretlige elementer” på s. 12 
98 ASL, s. 147ff 
99 Vedrørende samme situation i tysk ret, se GS s. 37ff 
100 F.eks. GPL 5 
101 Landsgericht München I: http://www.ifross.de/ifross_html/eVWelte.pdf (uofficiel 

oversættelse: http://www.jbb.de/judgment_dc_munich_gpl.pdf); Landsgericht Frankfurt 

am Main: http://www.jbb.de/urteil_lg_frankfurt_gpl.pdf (uofficiel oversættelse: 

http://www.jbb.de/judgment_dc_frankfurt_gpl.pdf) 
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Da de fleste downloads er anonyme, og at accepten af licensvilkårene 

oftest er implicit, ved licensgiveren kun sjældent hvilke licenstagere, der 

har accepteret licensvilkårene. 

 

Ved licensvilkår, der først skal eksplicit accepteres inden en download 

eller ibrugtagning kan foretages, som ved ”Click Wrap-vilkår”, må disse 

som udgangspunkt betragtes som vedtagne, med mindre 

ophavsretsloven foreskriver andet. 
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Valg af open source102 
Som allerede tidligere bemærket, er en stor del af deltagerne i open 

source software projekter udviklere, der ikke har en egentlig økonomisk 

gevinst ud af deres deltagelse
103
. Der kan deltagelsen være ansporet af 

en generel interesse for området, en personlig interesse i at få rettet en 

bestemt fejl eller få tilføjet en bestemt funktionalitet, eller at få 

markedsført sine egne evner ud fra karriereønsker. Det kan også skyldes 

et ønske om at deltage i softwareprojekter, hvorved udviklerens 

præstationer kan blive vist frem. 

 

At en virksomhed vælger at give deres edb-programmer væk under en 

open source software licens, eller bidrage til et open source software 

projekt, kan virke ulogisk. Der er ikke, i hvert fald direkte, nogen 

økonomisk gevinst ved denne aktivitet. 

 

Ikke desto mindre er der en lang række virksomheder, der bidrager til 

open source software projekter. 

Etisk overvejelse 
Richard M. Stallman og FSF argumenterer for et etisk valg i forbindelse 

med softwareudvikling, uanset om det er som privatperson eller 

virksomhed. Argumentet er kort, at samfundet har brug for 

informationer, herunder edb-programmer, der er frit tilgængelige for 

borgerne, og som borgerne frit kan tilpasse, forbedre og udvikle
104
. 

 

Betragtningen er, at frihed, som i udtrykket ”Free Software”, er 

grundlaget for konkurrence, og gennem konkurrence opstår 

nyskabelser
105
. Uden nyskabelser stagnerer et samfund

106
. Det er vigtigt, 

i forbindelse med Stallman og FSF, at huske at de argumenterer for 

”free software”, ikke ”open source”
107
. Det vil i de fleste tilfælde sige 

edb-programmer licenseret med GPL. 

 

Formålet med GPL, og andre tilsvarende licenser, er at anvende 

ophavsretten til at sikre, at fremtidige bearbejdelser også gøres offentligt 

                                                      
102 Se også http://rsss.anu.edu.au/~janeth/OSBusMod.html; 

http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html 
103 Se afsnittet ”Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 
104 http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html 
105 ESR ix f 
106 http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html 
107 http://www.fsf.org/licensing/essays/free-software-for-freedom.html 
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tilgængelige. Dermed har en frembringer sikkerhed for, at andre 

bearbejdere ikke kun udnytter hans værk, men også bidrager med 

kildekoden til deres bearbejdelser. 

Valg af udviklingsmodel 

Brugere og udviklere 

Softwareudvikling i virksomheder har i mange år fulgt stort set den 

samme model, der i bestemte situationer har vist store svagheder. 

Modellen har været at udforme en kravspecifikation, udpege en gruppe 

af udviklere og lade en projektledelse sørge for ledelsen af opgaven. 

Frederick P. Brooks, Jr., der stod for IBM’s OS/360 projekt, har 

beskrevet problemerne i forbindelse med store softwareprojekter der 

anvendte denne model
108
. Han kunne påvise en sammenhæng mellem 

antallet af personer der deltog i et projekt, og hvor lang tid der derefter 

skulle bruges på kommunikation internt i projektet. 

 

Den såkaldte ”Brooks’s Law”
109
 siger, at jo flere udviklere der tilknyttes 

et forsinket udviklingsprojekt, jo mere forsinket bliver det. Tiden brugt 

på kommunikation stiger eksponentielt med antallet af deltagere. 

 

Modsat denne og mange tilsvarende erfaringer, har en lang række open 

source softwareprojekter udvist en anden adfærd
110
. Denne adfærd kan 

skyldes en helt anden og løsere model for udviklingsarbejdet, som f.eks. 

er blevet anvendt ved udviklingen af Linux og Apache
111
, hvorved et 

meget stort antal udviklere har været i stand til at samarbejde med et 

minimum af spildtid: 

• Adgang til kildekode giver mulighed for genbrug. 

• Når udviklere frit kan vælge mellem opgaver, vil udviklerne 

hver især vælge de opgaver, der løser deres egne behov. Større 

interesse for et problemområde giver bedre løsninger. 

• Ved at udgive versioner ofte og med et minimum af ny 

funktionalitet, har bidragsyderne mulighed for hurtigt at få deres 

tilretninger afprøvet og gjort tilgængelige (”release early, 

release often”). 

• Med mulighed for at kunne tilpasse et redskab til deres eget 

behov, vil brugere have en interesse i at bidrage som udviklere. 

                                                      
108 FPB s. 13 ff 
109 FPB s. 25 
110 ESR s. 170f & s. 19ff; ASL s. 6 
111 ESR s. 21ff 
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Desuden har det vist sig at tillades det, at edb-programmet anvendes til 

andre formål end først forestillet, kan endnu flere udviklere tiltrækkes, 

hvilket forstærker den positive effekt. Dette gælder også, selvom disse 

nye formål slet ikke er en del af projektets arbejdsområde. 

 

Med hensyn til fejlrettelser har open source software vist, at ”Linus’s 

Law”
112
 generelt holder stik: Med nok beta-testere

113
 og udviklere, vil 

stort set ethvert problem hurtigt blive beskrevet, og løsningen vil være 

indlysende for nogen. 

 

En virksomhed har, ved at licensere kildekoden til et edb-program under 

en open source software licens, mulighed for at drage nytte af deres 

kunder. Ikke bare som traditionelle kunder, men som beta-testere og 

som med-udviklere. Risikoen er, at man derigennem mister muligheden 

for at sælge sit produkt, da ens kundekreds allerede har adgang til 

kildekoden. 

 

MySQL AB har anvendt denne udviklingsmodel, med stor succes, i 

forbindelse med MySQL databaseserveren, og har løst det sidste 

problem ved at anvende GPL
114
 som licens. Da denne licens medfører, 

at også samleværker skal anvende GPL, tilbyder MySQL, at kunder kan 

købe andre licenser til edb-programmet
115
. 

Mindske udviklingsomkostninger 

At inddrage brugere i udviklingen eller andre virksomheder, er også en 

mulighed for at mindske egne udviklingsomkostninger
116
. 

 

Ved valg af teknologisk platform kan en virksomhed med fordel vælge 

at basere sin udvikling på en platform, der ikke ejes eller kontrolleres af 

en eksisterende eller potentiel konkurrent. F.eks. er IBM’s WebSphere 

baseret på Apache webserveren
117
, fremfor Microsoft Internet 

Information Server. 

                                                      
112 ESR s. 30f 
113 Beta-testere er udtryk for brugere der anvender en ikke-endelig version af et edb-

program, med det formål at give udviklerne fejlrapporter og tilbagemeldinger om ønsker 

til funktionalitet 
114 Se afsnittet ”GPL” på s. 49 
115 Se afsnittet ”Multi-licenser” på s. 53 
116 ESR s. 149 
117 http://www-306.ibm.com/common/ssi/rep_ca/5/897/ENUS205-295/ENUS205-

295.PDF 
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Markedsandele 

Genvinding af markedsandele118 

Mozilla projektet
119
 opstod i forbindelse med konkurrencen mellem 

Microsoft og Netscape Communications om markedet for webbrowsere. 

Efter at have domineret markedet, havde Netscape tabt markedsandele i 

en sådan grad, at de stod overfor at blive marginaliseret. Netscape havde 

i begyndelsen tilbudt deres webbrowser i en begrænset version, 

Netscape Navigator, og solgt en mere udvidet version, Netscape 

Communicator. Efterfølgende havde de tilbudt alle deres webbrowser 

versioner gratis, samtidig med at Microsoft, med deres gratis Microsoft 

Internet Explorer, vandt markedsandele. 

 

Netscapes kernemarked var dog fortsat serversoftware, primært deres 

webserver. Med udsigten til at tabe kampen om webbrowser markedet 

indså Netscape, at Microsoft ville være i stand til også at kontrollere 

markedet for webservere. Med en total dominans af Microsoft Internet 

Explorer, ville Microsoft være i stand til at indføre nye, proprietære
120
, 

standarder eller teknologier i kommunikationen mellem webbrowsere 

og webservere. Dermed ville Netscape være i en klart svagere position 

på deres kernemarked. 

 

Dette ledte Netscape til at undersøge, hvordan de kunne øge deres 

markedsandel på webbrowser markedet. Inspireret af Linux’ succes med 

deres udviklingsmodel, og et håb om at få udviklet flere redskaber til 

deres webbrowser, valgte Netscape at licensere kildekoden til deres 

webbrowser under en open source licens
121
. Det blev ikke en succes 

med det samme. Det skyldtes blandt andet, at mange udviklere følte, at 

udviklingen stadig blev kontrolleret meget kraftigt af Netscape, og at 

det tog lang tid før Netscape præsenterede kildekoden i en kvalitet og 

kompleksitet, hvor det var muligt for udviklere udenfor Netscape at 

deltage i udviklingsarbejdet. Med tiden er Mozilla projektet blevet en 

succes, uden dog at kunne true Microsoft Internet Explorers dominans. 

                                                      
118 ESR s. 150f 
119 Se afsnittet ”MPL” på s. 47 
120 Med proprietær standard menes en standard der f.eks. ikke har tilgængelig design-

dokumentation, eller hvor det ikke, på grund af ophavsretlig eller patentretlig 

beskyttelse, er muligt for andre at opfylde standarden 
121 CB s. 197ff 
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En undersøgelse af anvendte webbrowser viser, at omkring 11% af alle 

webbrowsere er en Mozilla webbrowser
122
. 

Markedsdominans 

Modsat Netscape er Adobe i den situation at have en næsten total 

dominans vedrørende dokumentformater, når der er tale om 

dokumenter, der er færdigproducerede. Det er Adobes PDF format, der 

blandt andet har opnået en meget stor udbredelse, ved at Adobe har 

lanceret et gratis edb-program, der kan vise dokumenterne, Adobe 

Acrobat Reader. 

 

Adobe har offentliggjort PDF formatet, og det er tilladt for hvem som 

helst at lave et edb-program, der læser eller skriver i dette format. 

Alligevel har Adobe den næsten totale dominans på det marked. 

 

Adobe Acrobat Reader, samt Adobes edb-programmer til at fremstille 

og ændre PDF filer, er ikke licenseret under en open source licens, og 

på nuværende tidspunkt synes der heller nogen grund til, at de skulle 

gøre det. På den anden side er Adobes situation på dette marked ikke 

markant anderledes end Netscapes på webbrowser markedet, før 

Microsoft Internet Explorer. 

Understøttelse af et grænsemarked 

DEC
123
 valgte i 1983 at støtte udviklingen af open source projektet X 

Window System
124
, blandt andet med det formål at udfordre den 

dominans, Sun Microsystems havde på UNIX arbejdsstationer. Ved at 

støtte udviklingen af en åben platform sikrede DEC sig, at Sun ikke 

kunne kontrollere valget af hardware
125
. 

 

På mange måder er dette en situation, der svarer til Netscapes i 

forbindelse med deres webbrowser
126
. Her var der blot tale om at 

understøtte et projekt på et marked, der grænsede op til DEC’s eget 

marked, hardware. 

                                                      
122 http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox50-microsoft-internet-explorer-7-

usage.html 
123 Digital Equipment Corporation, ofte kaldet Digital 
124 Også kaldet X11; http://en.wikipedia.org/wiki/X_windows 
125 ESR 149f 
126 Se afsnittet ”Genvinding af markedsandele” på s. 36 
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Standarder 

Open source licenser kan også bruges til at skabe en sikkerhed for 

brugerne for deres investering. Ved at tillade, at andre kan vedligeholde 

koden, sikres brugerne, at de også i fremtiden vil kunne anvende edb-

programmet. Enten ved selv at vedligeholde og videreudvikle det, eller 

ved at andre brugere eller leverandører gør det. 

 

Opnår man en stor nok anvendelse af edb-programmet, kan udbyderen 

opnå at det bliver en de facto standard på området. 

 

En parallel situation der også demonstrerer, at adgang til at bearbejde 

kilden ikke nødvendigvis behøver at blive givet, findes for hardware 

området med ZiLOG’s Z80 chip
127
. ZiLOG valgte at tillade andre 

chipproducenter at fremstille Z80 chips med det formål, at udbrede 

chippen som en standard. Dermed opnåede Z80 chips en stor 

udbredelse, og ZiLOG fremstillede nok under halvdelen af alle Z80 

chips. Se også Adobe situation i forbindelse med deres 

dokumentviser
128
. 

Forretningsmodel 

Tjenesteydelser 

Mange virksomheder har valgt at sælge tjenesteydelser i forbindelse 

med open source softwareprojekter, og således generere deres indkomst 

ved sekundære produkter. Det nok mest berømte eksempel er Red Hat, 

Inc.
129
, der leverer en gratis version af Linux. Ved at udbyde edb-

programmet gratis, og deltage i udviklingen af Linux, blev 

forretningsmodellen at tilbyde teknisk support, uddannelse og teknisk 

assistance i forbindelse med installationer og integrationsopgaver. 

 

Risikoen her er, at andre virksomheder kan byde ind på samme område. 

Forudsat markedet er stort nok, kan dette, i stedet for at være en risiko, 

være en styrke, da edb-programmet kan opnå status af standard
130
. 

                                                      
127 http://en.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80 
128 Se afsnittet ”Markedsdominans” på s. 37 
129 http://www.redhat.com/ 
130 Se afsnittet ”Standarder” på s. 38 
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Applikation 

Valget af en open source licens kan også være styret af et ønske om at 

få udviklet grundsystemet til et andet, proprietært, produkt. Igen er 

Netscape et eksempel på denne strategi
131
. Netscape udvikler stadig sin 

egen webbrowser
132
, baseret på den kode der er licenseret som 

Mozilla
133
, men med ekstra funktionalitet. Denne funktionalitet er, med 

den valgte open source licens, ikke nødvendigvis omfattet af samme 

licensbetingelser. 

 

Tilsvarende model lod det til at DivX, Inc.
134
 valgte i forbindelse med 

udviklingen af DivX Codec. I en periode blev udviklingen af DivX kørt 

gennem portalen OpenDivX / Project Mayo, men derefter valgte 

virksomheden at stoppe det projekt. I stedet satsede de på den 

proprietære version, der i dag er inkluderet i mange DVD afspillere. Da 

kildekoden til OpenDivX havde været tilgængelig under en open source 

softwarelicens, valgte nogen udviklere at fortsætte udviklingen 

selvstændigt, nu under navnet Xvid
135
. 

 

Dette viser, at der er en risiko ved at licensere en applikation under en 

open source softwarelicens. Det kan bagefter være vanskeligt at 

kontrollere udviklingsprocessen, hvis blot licenstagerne overholder 

licensbetingelserne. Det selvom man stadig har ophavsretten til den 

oprindelige version og måske til flere senere bearbejdelser af andres 

bearbejdelser. Afhængigt af den valgte licens, er det muligt at man kun 

vil kunne gøre dette i tilfælde af overtrædelser af ens ideelle 

rettigheder
136
, eller i de tilfælde der falder ind under 

specialitetsprincippet
137
. 

 

 

 

 

 

                                                      
131 Se afsnittet ”Genvinding af markedsandele” på s. 36 
132 http://browser.netscape.com/ 
133 http://www.mozilla.org/; http://www.mozilla.com/ 
134 http://www.divx.com/ 
135 http://en.wikipedia.org/wiki/Xvid#History 
136 Se afsnittet ”Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 
137 Se afsnittet ”Specialitetsprincippet” på s. 27 
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Licenstyper 
Der er en lang række forskellige open source softwarelicenser

138
, og 

gennemgangen af de forskellige licenser vil fokusere på hovedtyperne. 

Licenserne har en række fællestræk, der både er funktionelle og med 

udspring i det miljø, hvor softwareprojektet opstod
139
. 

 

Den funktionelle opdeling kan laves på hvilket omfang licensen, ved 

videreudvikling eller inkorporering af det berørte edb-program, også 

kommer til at omfatte det nye edb-program, samt hvornår kildekoden til 

edb-programmet skal offentliggøre. 

 

På den ene side er de såkaldte ”permissive licenses”, der tillader fri 

distribution, eksemplarfremstilling og bearbejdelse, samt ændring af 

licenskravene for videreudviklede edb-programmer, eller edb-

programmer der inkluderer det oprindelige edb-program. 

 

På den anden side er de såkaldte ”reciprocity licenses”, der ligesom de 

”permissive” tillader fri distribution, eksemplarfremstilling og 

bearbejdelse, men som kræver at bearbejdede edb-programmer, skal 

licenseres under samme licenskrav, som det oprindelige edb-program, 

hvis det bliver distribueret. Denne gruppe kan igen underinddeles i tre 

grupper: 

 

”Standard reciprocity”, hvor der stadig gives tilladelse til alle 

bearbejdelser, men licenskravene ikke gælder for bearbejdelser, hvor 

edb-programmet er inkorporeret i andre edb-programmer. 

 

”Strong reciprocity”, hvor licenskravene gælder for alle bearbejdelser af 

det oprindelige edb-program. Spredning af bearbejdelsen pålægger 

licenstageren at licensere kildekoden under samme licensbetingelser. 

 

”Strong network reciprocity” er ligesom ”strong reciprocity”, men 

pålægger desuden licenstageren at licensere kildekoden, under samme 

licensbetingelser, som det oprindelige edb-program, ved såkaldt 

“network use”. ”Network use” er anvendelse af edb-programmet over et 

netværk, svarende til begrebet fremførelse
140
. Dette har været en 

konsekvens af, at ældre licensvilkår var baseret omkring computere, 

som den aktuelle platform. I dag kan man nærmere betragte netværk, 

                                                      
138 Pr. maj 2007 er der af OSI 58 godkendte open source softwarelicenser 
139 MV s. 117f 
140 Se afsnittet ”Fremførelse og netværksbrug, ”perform” og ”net use”” på s. 19 
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f.eks. Internet, som den platform edb-programmet eksekveres på
141
. 

GPL version 3 vil sandsynligvis falde i denne kategori. 

 

Den miljømæssige opdeling tager sit udgangspunkt i, hvorledes 

licensvilkårene er opstået, og hvilke formål de har skullet dække. Her er 

hovedgrupperne: 

 

”Academic licenses” er opstået i forbindelse med forskningsmiljøer, og 

er stort set udelukkende ”permissive”. De har været anvendt for at sikre 

licenseringen af kode, så videreudvikling ville blive accelereret. 

 

”GNU licenses” er opstået i forbindelse med FSF
142
. De er ideologisk 

båret ud fra et princip om, at alle edb-programmer bør være frit 

tilgængelige, så de kan videreudvikles og tilpasses
143
. ”GNU licenses” 

er alle ”reciprocity licenses”. Ifølge en opgørelse af licenstyper på 

udviklingsportalen Sourceforge, er over 75% af projekterne licenseret 

med ”GNU licenses”
144
. 

 

”Community licenses” er opstået i forbindelse med eksisterende 

softwareprojekter, der har haft brug for en licens, der passede til en 

allerede eksisterende udviklingsmodel. Disse licenser skulle give 

mulighed for stadig at drage fordel af mange bidragsydere. 

 

”Corporate licenses” er opstået i forbindelse med softwareprojekter, der 

er startet op af, eller udspringer af, en virksomheds softwareudvikling. 

Dette er i tilfælde som OpenOffice og Mozilla, hvor den virksomhed, 

der oprindeligt stod for edb-programmet, har set et behov for at 

inddrage en større skare af udviklere; de nævnte edb-programmer var 

StarOffice og Netscape Navigator. 

 

I det følgende gennemgås nogle enkelte licenser. De er valgt ud fra 

deres historiske betydning, deres udbredelse eller hvor karakteristiske 

de er for deres type af licens
145
. 

                                                      
141 Som f.eks. udtrykt af Tim O’Reilly på OSCON konferencen i 2003 og 2006 og 

refereret på 

http://radar.oreilly.com/archives/2006/08/open_source_licenses_are_obsol.html 
142 Se i de hele SW, specielt s. 122ff; ESR s. 12ff 
143 SW s. 7ff 
144 MV s. 121f 
145 MV s. 121ff; LR s. 51ff; ASL ix f 
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”Permissive licenses” 

BSD146 

MIT
147
 og BSD

148
 licenserne er nogle af de ældste open source software 

licenser. De er meget enkle, i og med at de er meget korte, men 

præsterer alligevel fuldt ud at opfylde OSD. Licenserne er stort set 

identiske, og af de to vil kun BSD licensen blive drøftet her. 

 

BSD licensen blev valgt af the University of California, i forlængelse af 

en general holdning til åbent forskningsarbejde
149
. Licensen falder 

derfor ind under gruppen af ”academic licenses”, og tillader stort set 

enhver ophavsretlig anvendelse. 

 

Eksplicit tillader BSD licensen brug, enhver form for bearbejdelse samt 

spredning af edb-programmet. Implicit i dette ligger også 

eksemplarfremstilling. Dog gælder licensen ikke for andet end edb-

programmet, i form af kildekode eller objektkode. Dermed er 

dokumentationen ikke omfattet af licensen. 

 

Betingelserne er: 

• Spredte eksemplarer af edb-programmet skal indeholde en 

henvisning til den ophavsretlige indehaver af edb-programmet 

• Licensbetingelserne skal gengives. 

• Ansvarsfraskrivelse skal gengives. 

 

Derudover må navnene på den oprindelige frembringer, og senere 

bidragsydere, ikke anvendes til at reklamere for bearbejdede versioner 

uden eksplicit skriftlig tilladelse. BSD licensen må forstås sådan, at 

navnene ikke kan anvendes i markedsføring. Derimod, sammenholdt 

med ovenstående, må navnene godt anvendes i forbindelse med 

angivelse af, hvem der har udviklet edb-programmet. 

 

Det betyder, at open source software licenseret med BSD licensen kan 

spredes, enten uforandret, bearbejdet eller inkorporeret i et andet edb-

program, under andre licensbetingelser. Dette inkluderer software 

licenser, der ikke er open source. De eneste betingelser er de 

ovenstående. Der er ikke et krav om, at kildekoden til bearbejdelser skal 

                                                      
146 LR s. 73ff; ASL s. 15ff; MV s. 151f 
147 http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php 
148 http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 
149 LR s. 73f; ASL s. 14 
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offentliggøres. Det er heller ikke et krav, at spredte eksemplarer i 

objektkode-form skal suppleres med en adgang til at hente kildekoden. 

 

Licensen er den mest liberale af open source software licenserne. På 

trods af licensens betingelser og ordlyd vil bestemmelser om ideelle 

rettigheder, ophl § 3, og specialitetsprincippet, ophl § 53, stk. 3, stadig 

give rettighedshaveren mulighed for at afvise en bearbejdelse
150
. 

 

Indtil 22. juli 1999 var der yderligere en betingelse i BSD licensen om, 

at reklamemateriale omhandlende edb-programmet eller bearbejdelser 

deraf, skulle oplyse, at edb-programmet inkluderede software udviklet 

af University of California, Berkeley ”and its contributors”
151
. 

Apache152 

Apache licensen
153
 er opstået i forbindelse med et af de mest 

succesfulde open source software projekter, Apache webserveren. Over 

halvdelen af alle domænenavne hostes pr. juni 2007 på en Apache 

webserver
154
. Licensen er udviklet af ASF

155
, og må betragtes som en 

”community license”. 

 

Licensens nuværende udgave er version 2.0 fra 2004. Denne udgave er 

en gennemgribende omskrivning af den indtil da anvendte version 1.1 

fra 2000
156
. Version 1.1 ligner i høj grad den nuværende BSD licens, 

ligesom version 1.0 fra 1995 lignede den oprindelige BSD licens. I det 

følgende vil version 2.0 blive drøftet. 

 

Indledningsvist defineres, hvad der skal forstås som licensen, 

licensgiver og licenstager. Licenstageren er et individ eller en juridisk 

person. I forhold til licensen anvendes en tilsyneladende bredere 

forståelse af juridisk person end normalt
157
, idet denne også omfatter 

andre juridiske personer, der kontrolleres af den juridiske person. 

Definitionen ligger tæt på aktieselskabslovens koncernbegreb
158
, men er 

                                                      
150 Se afsnittene “Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 og “Specialitetsprincippet” på s. 

27 
151 ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change 
152 LR s. 91ff; ASL s. 18ff; MV s. 152ff 
153 http://www.opensource.org/licenses/apache2.0.php 
154 http://news.netcraft.com/archives/2007/06/08/june_2007_web_server_survey.html 
155 Tidligere The Apache Group; http://www.apache.org/foundation/ 
156 ASL s. 17f 
157 ASL s. 19 
158 Lov om aktieselskaber §2 
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videre idet fokus er på, om den ene juridiske person har kontrol over 

den anden, uanset ejerskab. 

 

Licensen vedrører ikke kun kildekode og objektkode men også 

dokumentationen, konfigurationsfiler og andet materiale, der 

almindeligvis bruges i forbindelse med installation, brug eller 

bearbejdelse af edb-programmet. Der er således ikke kun tale om en 

softwarelicens. 

 

Derudover indeholder licensen også en stillingtagen til de ophavsretlige 

spørgsmål vedrørende bearbejdelser, der overleveres til 

softwareprojektet. Disse bearbejdelser bliver, med mindre de eksplicit 

undtages derfor, at betragte som overdraget til licensgiveren af den 

oprindelige version. Denne licensgiver har derfor mulighed for at 

anvende bearbejdelsen, som om den var en del af det oprindelige edb-

program. 

 

Bearbejderen vil dog stadig efter dansk ret have nogle rettigheder, 

nærmere betegnet de ideelle rettigheder efter ophl § 3, samt 

rettighederne efter ophl § 53, stk. 3
159
. 

 

Apache licensen tillader eksplicit brug, bearbejdelse, spredning, 

fremførelse og viderelicensering af edb-programmet, uanset om det 

foregår som kildekode eller objektkode. Licensen er givet 

uigenkaldeligt til licenstageren. 

 

Licensgiveren, og derunder alle bidragsydere, giver også en patent 

licens, der tillader licenstageren at benytte patenter disse råder over, i 

det omfang det er nødvendigt for at bruge edb-programmet. Denne 

licens er også givet principielt uigenkaldeligt, men bortfalder i tilfælde 

af licenstagerens søgsmål mod andre licenstagere eller -givere
160
. 

 

Apache licensen tillader eksplicit at edb-programmet kan spredes, enten 

uforandret, bearbejdet eller inkorporeret i et andet edb-program, under 

andre licensbetingelser. Licensen behøver ikke at være en open source 

software licens, men licensbetingelserne skal stadig opfylde 

betingelserne i Apache licensen. 

                                                      
159 Se afsnittene “Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 og “Specialitetsprincippet” på s. 

27 
160 Apache License 2.0, 3 
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Artistic / Perl161 

Artistic
162
 licensen omtales ofte som ”Perl license”, da de to licenser 

stort set er identiske, og på grund af Perl’s store udbredelse som 

programmeringssprog. Licensens formål er at sikre den oprindelige 

frembringer en kontrol over softwareprojektet, efterhånden som det 

udvikles, selvom han måske ikke selv bidrager aktivt til de senere 

bearbejdelser. 

 

Licensen er uklar på en række punkter, da den i høj grad er skrevet af og 

henvendt til softwareudviklere. I definitionerne i licensen angives en 

”Copyright Holder”, som er den eller de, der er navngivet i licensen som 

havende ophavsretten til edb-programmet. ”Standard Version” kan i 

realiteten dække over mange forskelligartede versioner, da licensen 

betragter bearbejdede versioner, uden andre ophavsrettighedshavere end 

”Copyright Holder”, eller med rettighederne overdraget til samme, som 

også værende en ”Standard Version”
163
. 

 

Licensen omfatter som udgangspunkt alle filer i forbindelse med edb-

programmet, så udover kildekode og objektkode er f.eks. også 

dokumentation omfattet af licensen. Det er således ikke alene en 

softwarelicens. 

 

Dog undtages filer, der bruges som input til, eller genereres af edb-

programmet
164
. Dette betyder, at f.eks. edb-programmer skrevet til et 

programmeringssprog omfattet af licensen, ikke også omfattes af 

licensen, uanset i hvilket omfang, eller hvordan, disse edb-programmer 

bruger funktioner eller biblioteker i programmeringssprogets 

implementation. 

 

Brug er ikke eksplicit tilladt efter licensen, men må antages omfattet. 

Eksemplarfremstilling og spredning af kildekode, også hvor der 

opkræves et gebyr for selve kopieringen eller spredningen, er eksplicit 

tilladt. 

 

Spredning af objektkode er tilladt under en række betingelser, hvor 

mindst en af dem skal være opfyldt
165
: 

                                                      
161 ASL s. 90ff; LR s. 95ff 
162 http://www.opensource.org/licenses/artistic-license.php 
163 Artistic License, 2 
164 Artistic License, 6 & 7 
165 Artistic License, 4 
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• Modtageren af edb-programmet får informationer om, hvor 

kildekoden til ”Standard Version” kan findes. Denne betingelse 

kunne være opfyldt, selvom der faktisk er tale om en spredning 

af en bearbejdet objektkode, men må læses sammen med 

betingelserne for bearbejdelser. 

• Kildekoden, inklusiv eventuelle bearbejdelser, spredes sammen 

med objektkoden. 

• Edb-programmets eksekverbardele omdøbes samtidig med, at 

”Standard Version” udgaven af edb-programmet inkluderes. 

Dokumentationen skal også angive, hvorledes den bearbejdede 

version adskiller sig fra ”Standard Version”. 

• Separat aftale med licensgiveren. Dette er altid tilfældet men 

nævnes eksplicit i licensen. 

 

Bearbejdelser er tilladt under en række betingelser, hvor mindst en af 

dem skal være opfyldt
166
: 

 

• Bearbejdelsen bruges kun af bearbejderen eller indenfor dennes 

virksomhed eller organisation. 

• Offentliggørelse af ændringerne, så de kan findes af andre 

interesserede og frasigelse af ophavsretten til disse. Efter dansk 

ophavsret er det ikke muligt totalt at frasige sig ophavsretten til 

et værk, hvilket også er diskuteret i andre landes 

retssystemer
167
. Skal denne betingelse give mening, må den 

forstås sådan, at rettighedshaveren giver en licens, der tillader 

andre at bruge ændringerne, uden begrænsninger. På trods af 

dette må rettighedshaverens rettigheder efter ophl § 3 stadig 

kunne håndhæves, ligesom specialitetsprincippet efter ophl §53, 

stk. 3, stadig gælder
168
. 

• Aflevering af ændringerne til ”Copyright Holder”, med 

tilladelse til at de inkorporeres i ”Standard Version”, implicit 

ved at overdrage ophavsretten til ændringerne. 

• Edb-programmets eksekverbare dele omdøbes samtidig med, at 

”Standard Version” udgaven af edb-programmet inkluderes. 

Dokumentationen skal også angive, hvorledes den bearbejdede 

version adskiller sig fra ”Standard Version”. Dette tillader 

                                                      
166 Artistic License, 3 
167 Vedrørende amerikansk ret, se LR s. 36f; Vedrørende tysk ret, se GS s. 58f 
168 Se afsnittene “Afvisning af bearbejdelser” på s. 27 og “Specialitetsprincippet” på s. 

27 
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”forks” i udviklingen, hvorved en bearbejder kan beholde 

ophavsretten til sit værk. 

• Separat aftale med licensgiveren. Dette er altid tilfældet, men 

nævnes eksplicit i licensen. 

 

Licensen tillader spredning i forbindelse med et andet program, f.eks. 

som en del af et samleværk. I den forbindelse er der ikke nogen krav til 

licensbetingelserne for samleværket som sådan. 

 

Perl licensen
169
 adskiller sig fra den almindelige Artistic licens på dette 

punkt, ved kun at tillade en kommerciel spredning af edb-programmet, 

eller bearbejdelser deraf, forudsat edb-programmet er indlejret i det 

spredte edb-program
170
. Med det menes, at edb-programmet ikke kan 

anvendes direkte af slutbrugere, men alene anvendes som et bibliotek af 

det spredte edb-program. 

”Reciprocal licenses” 

MPL171 

MPL
172
 er opstået i forbindelse med Netscape Communications 

beslutning om at licensere deres webbrowser under en open source 

software licens i 1998. 

 

Licensens nuværende udgave er version 1.1 og er en ”corporate 

license”. Da den udspringer af en større amerikansk virksomhed, er den 

noget mere stringent i sin opbygning og formulering, end mange andre 

open source software licenser, og forholder sig eksplicit til licens af 

patenter. 

 

MPL licensen skelner imellem den oprindelige udgave af kildekoden 

(”Original Code”) og bearbejdelser (”Modifications”). Et tredje begreb 

er ”Covered Code”, der omfatter begge udtryk samt kombinationen af 

disse. ”Covered Code” kan også blot betyde dele af koden. Specielt 

vigtigt er, at en ”Modification” eksplicit kun omfatter ændringer til, 

eller anvendelse af koden, fra de filer der er inkluderet i den oprindelige 

udgave eller tidligere bearbejdelser
173
. Anvendelse af funktioner eller 

                                                      
169 http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html 
170 Perl License, 8 
171 ASL s. 62ff; LR s. 141ff; MV s. 149ff 
172 http://www.opensource.org/licenses/mozilla1.1.php 
173 MPL 1.9 
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interfaces, eller inkorporering i et større samleværk, er altså undtaget fra 

”Modification” begrebet i licensen. 

 

Licensen skelner også imellem den oprindelige frembringer (”Initial 

Developer”), i Mozilla’s tilfælde Netscape Communications, og 

bearbejdere (”Contributor”). 

 

Der er ingen skelnen imellem spredning med og uden vederlag. Begge 

dele betragtes som ”Commercial Use”, som herefter er licensens udtryk 

for spredning. 

 

MPL licensen definerer licenstageren i samme brede forstand som 

Apache licensen
174
. Den tillader eksplicit brug, bearbejdelse, 

eksemplarfremstilling, fremførelse, spredning og inkorporering i et 

samleværk af ”Original Code”
175
 og ”Covered Code”

176
. For ”Covered 

Code” træder licensens krav om offentliggørelse i kraft ved den første 

spredning (”Commercial Use”)
177
. Dette gælder uanset om spredningen 

er af objektkode eller kildekode, og i begge tilfælde skal kildekoden 

gøres tilgængelig. 

 

Der gives en patent licens, der svarer til samme i Apache licensen
178
. 

Denne bortfalder også i tilfælde af licenstagerens søgsmål mod ”Initial 

Developer” eller ”Contributors”. I modsætning til Apache licensen, er 

der dog en frist på 60 dage, hvor licenstageren kan frafalde sit krav, eller 

der kan indgås en aftale. 

 

I det omfang licensen ikke kan opfyldes på grund af gældende 

retsregler, angiver MPL at licensen så skal opfyldes i det omfang, det er 

lovligt muligt, og at undtagelserne skal beskrives i de spredte 

eksemplarer. 

 

Hvis MPL licensen opdateres på et tidspunkt, kan licenstageren vælge 

mellem den version edb-programmet er givet under eller en nyere 

licens. Kun Mozilla Foundation kan opdatere licensen
179
, men der gives 

tilladelse til at lave bearbejdede versioner af licensen til licensering af 

                                                      
174 Se afsnittet ”Apache” på s. 43 
175 MPL 2.1 
176 MPL 2.2 
177 MPL 2.2 (c), 3.2 
178 MPL 2.1 (b), 2.2 (b) 
179 MPL 6.2; Licensen er overdraget fra Netscape Communications til Mozilla 

Foundation i juli 2003 
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andre værker, hvor Mozilla Foundation ikke kan ændre betingelserne 

senere
180
. 

 

Det er angivet i MPL, at dele af edb-programmet kan være tilgængelige 

under andre licensformer end MPL
181
. Denne ret har rettighedshaveren 

som udgangspunkt, men er her eksplicit beskrevet
182
. For kernen af 

Mozilla kildekoden gælder det, at den er tilgængelig under enten MPL 

version 1.1 eller senere, LGPL version 2.1 eller senere, eller GPL 

version 2 eller senere
183
. 

”Strong reciprocal licenses” 

GPL184 

GPL
185
 er den måske mest beskrevne og omdiskuterede af alle open 

source software licenser
186
. GPL er forfattet af FSF. GPL indledes med 

en lang beskrivelse af formålet med licensen, og virker som klart den 

mest ideologisk bårne af open source software licenserne. Med tanke på 

FSF’s historie er dette ikke nogen overraskelse. 

 

Det er ikke tilladt at ændre i selve licensen for andre FSF. Dette 

forudsætter, at licensen er ophavsretligt beskyttet som et litterært værk, 

hvilket må antages, da GPL har en høj grad af originalitet og særpræg. 

Dermed er det ikke tilladt at anvende bearbejdede versioner af GPL, 

med mindre FSF har forfattet dem. Den nuværende version, version 2 

fra 1991, er p.t. ved at blive revideret gennem en høringsproces
187
. 

 

Formålene med licensen er
188
: 

1. Edb-programmer skal være ”free” i den betydning, at de frit kan 

spredes og bearbejdes, uden yderligere tilladelse fra 

rettighedshaveren. 

                                                      
180 MPL 6.3 
181 MPL 13 
182 Se afsnittet “Multi-licenser” på s. 53 
183 ASL s. 79f; http://www.mozilla.org/MPL/boilerplate-1.1/mpl-tri-license-txt 
184 ASL s. 35ff; LR s. 103ff; MV s. 124ff 
185 http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php 
186 ESR; AM; SW 
187 Version 3 er i juni 2007 i høring i 4. udkast. Arbejdet på den nye version blev 

påbegyndt i november 2005; http://gplv3.fsf.org/ 
188 GPL (preamble) 
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2. Licenstagere skal være informerede om, at der ikke følger 

nogen garanti med edb-programmet, og at licensgiveren i øvrigt 

ikke forpligter sig ud over licensens betingelser. 

3. Edb-programmer, der kun kan anvendes, spredes eller 

bearbejdes med en patentlicens der også skal følges af en sådan 

patentlicens. 

 

GPL giver tilladelse til eksemplarfremstilling og spredning af 

kildekoden, eventuelt mod gebyr, så længe at referencerne til de 

ophavsretlige betingelser og GPL teksten medfølger
189
. Det står frit for 

en sådan distributør at tilbyde en egen garanti, eventuelt mod et gebyr. 

 

Licensen giver tilladelse til bearbejdelser, enten af hele edb-programmet 

eller dele deraf, og til eksemplarfremstilling og spredning af disse 

bearbejdede versioner, under samme betingelser som ved ikke-

bearbejdede versioner ovenfor
190
. Bearbejdede versioner skal være 

licenseret under GPL og kunne hentes gratis. Som ved de andre licenser 

beskrevet her, skal de filer der er ændret også tydeligt angives med 

ændringerne og datoen for disse. Under de fleste omstændigheder skal 

brugere også gøres opmærksomme på licensen og omfanget af garantien 

ved brug
191
. 

 

FSF, der har forfattet GPL, har en videre definition af bearbejdelser end 

dansk ret
192
. Spørgsmålet er, om denne definition skal anvendes, når en 

licenstager har accepteret GPL, eller om licensbetingelserne skal 

fortolkes efter dansk ret. Dette har stor betydning, da det dermed kan 

betyde at en licenstager, for at kunne acceptere at anvende edb-

programmer, skal acceptere også at licensere, hvad der efter dansk ret 

ikke er en bearbejdelse, under GPL. 

 

I det omfang licensen er vedtaget, må dens betingelser lægges til grund, 

så længe de ikke er i strid med dansk ret og er tilstrækkeligt klare. FSF’s 

opklarende bemærkninger på deres hjemmeside
193
, kan næppe antages 

at være vedtagne implicit, og det vil kun være selve licenstekstens 

betingelser, der kan lægges til grund. 

 

                                                      
189 GPL 1 
190 GPL 2 
191 GPL 2.c 
192 Se afsnittet ”Bearbejdelse, ”derivative work”” på s. 20 
193 http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl-faq.html 
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GPL er ikke i strid med dansk ret med hensyn til bearbejdelser, men 

pålægger alene licenstageren yderligere forpligtelser, hvis de accepterer 

licensen. Det må derfor være denne videre definition af bearbejdelser, 

der skal anvendes her. 

 

I forbindelse med samleværker er betingelsen, at edb-programmet, der 

er givet under GPL, kan inkluderes, hvis hele samleværket er omfattet 

af GPL. Betingelsen indskrænkes således, at en spredning, hvor edb-

programmet er inkluderet på et distributionsmedie med andre edb-

programmer, ikke nødvendigvis indebærer, at alle edb-programmerne 

skal være omfattet af GPL. Dermed er det muligt at lave en 

distributionsdisk med nogle edb-programmer, der er omfattet af GPL, 

og andre der ikke er. Der skal således være en vis forbindelse mellem 

samleværket og edb-programmet, før samleværket skal være omfattet af 

GPL
194
. 

 

Samme regler som ved eksemplarfremstilling og spredning af kildekode 

gælder ved objektkode, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt
195
: 

• Kildekoden medfølger i et maskinlæsbart format. 

• Kildekoden kan hentes fra et tilgængeligt sted, f.eks. på 

Internet, i et maskinlæsbart format, og adressen medfølger. 

• Der gives et tilbud, som mindst skal være gyldigt i 3 år, om at 

give tredjemand kildekoden i et maskinlæsbart format. Dette 

tilbud kan være mod et gebyr, men gebyret må ikke overstige 

omkostningerne forbundet ved fysisk at gøre kildekoden 

tilgængelig. 

• Ved ikke-kommerciel spredning at videregive informationerne 

om et tilbud som beskrevet ovenfor, hvis man selv har fået 

objektkoden uden kildekoden. 

 

Overtræder en licenstager betingelserne i licensen, bortfalder alle 

tilladelserne ifølge GPL til ham
196
, dog uden at påvirke de rettigheder, 

der måtte være videreoverdraget til tredjemand. 

 

GPL forholder sig eksplicit til vedtagelsesproblematikken
197
, ved at 

fremhæve, at hvis man bearbejder eller spreder edb-programmet, kræver 

det en tilladelse, som er givet ved GPL. Dermed må man ved de 

                                                      
194 Se afsnittet ”Kommunikation mellem edb-programmer” på s. 23 
195 GPL 3 
196 GPL 4 
197 GPL 5; Se afsnittet ”Vedtagelse af licens” på s. 30 
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handlinger have accepteret licensbetingelserne. Efter dansk ret må dette 

være ved ændringer, der er mere vidtgående, end dem der tilladt efter 

ophl § 36, stk. 1, nr. 1, eller ved spredning. 

 

I modsætning til MPL
198
 slår GPL fast, at kan licenstageren ikke opfylde 

licensbetingelserne på grund af gældende retsregler eller 

domstolsafgørelser, må licenstageren ikke sprede edb-programmet
199
. 

Hvis spredning eller brug af edb-programmet til, eller i, et eller flere 

lande er begrænset på grund af patenter, eller andre ophavsretlige krav, 

kan licensgiveren tilføje en begrænsning til licensen, hvorved spredning 

til eller i disse lande ikke er tilladt
200
. Dette er en undtagelse til den 

indledende bestemmelse om, at kun FSF må foretage ændringer i 

licensbetingelserne. 

 

Opdateres GPL på et tidspunkt, vil licenstagere kunne vælge mellem 

den version licensgiveren eksplicit angiver, eller en nyere version. Disse 

licenstagere vil så ved en senere spredning kunne angive den nyere 

version, hvorefter alle efterfølgende licenstagere skal bruge denne, eller 

en endnu nyere, version
201
. 

Ansvarsfraskrivelser 
Alle de her beskrevne licenser har ansvarsfraskrivelser der foreskriver, 

at licensgiveren ikke står inde for at edb-programmet kan udføre den 

opgave det anvendes til, samt at licensgiveren ikke har ansvar for 

eventuelle tab eller andre følger af brugen. 

 

Spørgsmålet er, om disse ansvarsfraskrivelser er gyldige, eller i hvilket 

omfang de må modificeres. Det antages her, at der ikke er tale om 

forbrugerforhold. 

 

Generelle ansvarsfraskrivelser har en meget begrænset virkning, og selv 

mere konkrete ansvarsfraskrivelser vil næppe dække over uagtsom 

adfærd fra licensgiverens side. Desuden vil ansvar som følge af 

produktansvarsloven heller ikke kunne fraskrives
202
, men her kræver 

det, at edb-programmet kan betragtes som et produkt og ikke en ren 

informationsydelse. 

                                                      
198 Se afsnittet ”MPL” på s. 47 
199 GPL 7; ASL s. 44f 
200 GPL 8 
201 GPL 9 
202 GS s. 107ff 
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En anden måde at anskue disse generelle ansvarsfraskrivelser på er, at 

betragte dem som pædagogiske, idet de blot gør licenstageren 

opmærksom på et forhold, der ville gælde under alle omstændigheder. 

Der vil som hovedregel ikke være grundlag for erstatningsansvar fra 

licensgiverens side, med mindre han har handlet culpøst
203
. 

 

Ansvarsfraskrivelserne vil ikke blive beskrevet yderligere her
204
. 

Multi-licenser 
Nogle edb-programmer er licenseret under mere end en licens, hvilket 

betyder at licensgiveren giver licenstageren mulighed for at vælge 

mellem licenserne
205
. Dette er tilfældet for f.eks. Mozilla

206
 og Perl

207
 

projekterne. 

 

Mozilla Foundation valgte denne model efter, at FSF havde erklæret, at 

MPL og GPL var inkompatible
208
. Med inkompatibel menes, at edb-

programmer under de to licenser ikke vil kunne kombineres, idet der 

ikke vil kunne findes en fælles licens, der opfylder begges betingelser. 

 

Mozilla koden er herefter blevet givet med en tri-license, med valg 

mellem MPL, GPL og LGPL
209
. 

 

Larry Wall valgte til Perl projektet modellen med to licenser, 

Perl/Artistic license og GPL, for at tilfredsstille to forskellige typer af 

brugere
210
. 

 

Det er også muligt, at en licensgiver tilbyder edb-programmet under 

enten en open source software licens, f.eks. GPL, eller under en 

kommerciel licens. Dette er f.eks. tilfældet for MySQL 

databaseserveren
211
. 

 

                                                      
203 IT s. 48f 
204 Se dog AM s. 68ff 
205 LR s. 262ff 
206 MPL 13 
207 http://perldoc.perl.org/perlartistic.html; http://perldoc.perl.org/perlgpl.html 
208 Se afsnittet ”Kombination af licenser” på s. 54 
209 http://www.mozilla.org/MPL/relicensing-faq.html#why-relicensing 
210 http://www.softpanorama.org/People/Wall/index.shtml 
211 http://www.mysql.com/company/legal/licensing/ 
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Licenstageren kan således vælge, hvilke licensbetingelser han vil 

anvende ved de handlinger, der er omfattet af licenserne. 

 

I tilfældet hvor der er tale licenser, der tillader viderespredning og –

licensering, er spørgsmålet, hvilke licenser det derefter giver 

licenstageren mulighed for at vælge at give videre. Dette spørgsmål er 

allerede afklaret i tilfælde, hvor licensen er ”permissive”, da 

licenstageren i så tilfælde som hovedregel vil kunne vælge frit. 

 

Ved ”reciprocal” licenser, f.eks. MPL eller GPL, er valget dog mere 

begrænset. Her skal der vælges i overensstemmelse med den licens, 

licenstageren har arbejdet under. Det må antages, at bearbejdelser af 

edb-programmer licenseret under flere licenser, kan viderelicenseres 

under i hvert fald nogle eller alle disse licenser. Mozilla Foundation 

angiver dette direkte i forbindelse med deres licenspolitik
212
. 

Kombination af licenser 
Ved kombinationer af flere edb-programmer, f.eks. bearbejdelser af et 

edb-program, der anvender kildekode fra et andet edb-program, eller 

samleværker, kan der opstå problemer, hvis edb-programmerne er 

licenseret under forskellige licensbetingelser. 

 

Som allerede anført, tillader ”permissive” licenser
213
 i dette tilfælde, at 

en anden licens vælges, og giver derfor ikke nogen problemer. Her skal 

der vælges en licens, der er kompatibel med eventuelle andre anvendte 

licenser. 

 

Ved ”reciprocal” licenser
214
 er udgangspunktet, at bearbejdelser skal 

licenseres under samme licensbetingelser. Når der ikke er tale om 

”strong reciprocal” licenser, kan der ved samleværker foretages et frit 

valg blandt licenser. Ved ”strong reciprocal” licenser, som f.eks. GPL, 

er der næppe andre muligheder end samme licens
215
, eller i hvert fald 

nyere versioner af samme licens. 

 

                                                      
212 http://www.mozilla.org/MPL/license-policy.html 
213 Se afsnittet ””Permissive licenses”” på s. 42 
214 Se afsnittene ””Reciprocal licenses”” på s. 47 og ””Strong reciprocal licenses”” på s. 

49 
215 GPL 6 
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GPL og MPL betragtes af FSF som inkompatible
216
, hvilket er grunden 

til, at Mozilla Foundation har valgt en tredobbelt licens til Mozilla 

koden. Inkompatibiliteten imellem de to licenser skulle ligge i GPL 6 og 

MPL 3.1. 

 

MPL 3.1 og GPL 6 slår begge fast, at der ikke kan lægges flere 

restriktioner på tredjemand, end licenstageren har måttet acceptere. 

MPL tillader, at ”Covered Code” kan viderelicenseres under en anden, 

eventuel ikke-open source software licens, hvis det anvendes som led i 

et samleværk. Dette tillader GPL ikke, og edb-programmer under MPL 

kan derfor ikke viderelicenseres under GPL
217
. Den modsatte situation, 

om edb-programmer under GPL kan viderelicenseres under MPL, 

forhindres tilsvarende. MPL giver tilladelse til at inkludere edb-

programmet i et samleværk, der licenseres under en helt anden licens, 

hvilket er i strid med GPL
218
. 

 

Det er på grund af den restriktive betingelse i GPL 6, at GPL er blevet 

kaldt viral, altså at GPL skal anvendes som licens til alle edb-

programmer, der må betragtes som bearbejdelser af et edb-program, der 

er givet under GPL. Grænsen for hvornår der er tale om en bearbejdelse, 

er behandlet ovenfor
219
. Der er desuden angivet en eksplicit undtagelse 

for samlede distributioner
220
. 

 

FSF mener ligeledes, at Apache licensen og GPL er inkompatible, da 

Apache licensen også indeholder betingelser om eksplicit patentlicens 

og bortfald af denne i visse tilfælde. Ved den gamle Apache licens, 

version 1.1, var FSF’s konklusion den samme, men på det tidspunkt var 

argumentet, at Apache licensen eksplicit forbød anvendelsen af ASF’s 

varemærker. 

 

Vedrørende Apache licens version 1.1 virker denne konklusion forkert, 

da betingelsen i licensens punkt 4 blot er opremsning af allerede 

gældende ret vedrørende varemærker. Selv uden denne betingelse, ville 

retstilstanden være den samme. 

 

                                                      
216 http://www.fsf.org/licensing/licenses/index_html#GPLIncompatibleLicenses 
217 LR s. 241ff 
218 LR s. 245 
219 Se afsnittet ”Bearbejdelse, ”derivative work”” på s. 20 
220 GPL 2, sidste afsnit 
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Vedrørende Apache licens version 2.0 er FSF’s holdning baseret på en 

opfattelse af, at GPL indeholder en implicit patentlicens, og dette er i 

modstrid med Apache licensens eksplicitte patentlicens
221
. 

 

I det foreløbige arbejde med GPL version 3 erklærede FSF atter Apache 

licensen for værende inkompatibel. Denne gang på grund af forskellig 

ordlyd i licensbetingelserne omkring tilbud om garanti
222
. Efterfølgende, 

og i forbindelse med det endelige udkast til GPL version 3
223
, er FSF 

nået frem til en ordlyd, hvorved også de mener, at licenserne kan 

betragtes som kompatible
224
. 

                                                      
221 Se ASF’s udlægning på http://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html 
222 http://radar.oreilly.com/archives/2007/04/gplv3_apache_li.html 
223 http://gplv3.fsf.org/gpl-draft-2007-05-31.html 
224 http://gplv3.fsf.org/rationale 
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Sammenfatning og konklusion 
Open source software licens er ikke i strid med dansk ophavsret, men 

regulerer nogle af de rettigheder, en licensgiver giver til en licenstager. 

 

Open source software licenserne regulerer primært to forhold: Et krav 

om offentliggørelse af kildekoden til ændringer, og et krav om 

licensbetingelserne for bearbejdede værker. Licenserne spænder 

indenfor begge krav bredt, fra BSD licensen, der ikke har krav om 

offentliggørelse og kun et begrænset krav om at referere til 

frembringerens ophavsret, til GPL, der kræver offentliggørelse af 

kildekoden ved spredning og i realiteten kræver, at samme 

licensbetingelser anvendes for alle bearbejdede værker. 

 

Licenserne må i det store og hele antages at være vedtagne, i det omfang 

brugerne begynder at foretage ændringer, der strækker udover de 

lovhjemlede efter ophl. Da licenserne er formuleret med udgangspunkt i 

amerikansk ret, må de fortolkes indskrænkende vedrørende de idelle 

rettigheder, der ikke findes der, og som ikke kan overdrages efter dansk 

ret. Dette indebærer, at specielt rettighederne efter ophl § 3 ikke 

overdrages, og fortsat vil kunne håndhæves overfor licenstagere. 

 

Kravene om adgang til og offentliggørelse af kildekode, samt om hvilke 

licensbetingelser der skal anvendes ved senere spredninger eller 

bearbejdelser, er de vigtigste krav i open source software licenserne. 

Oftest er spredning af bearbejdelser sat som den handling, der udløser 

kravet om adgang til og offentliggørelse af kildekode. Også fremførelse, 

f.eks. ved udbydelse af internet-tjenester, kunne være en relevant 

handling, men er ikke valgt i de licenser, der er behandlet i 

afhandlingen. 

 

Grænsen for hvornår et edb-program er en bearbejdelse af et andet, må 

stadig betragtes som uafklaret, men en række konkrete overvejelser er 

blevet beskrevet. På trods af denne uklarhed, må det konstateres i 

forbindelse med edb-programmer med GPL, at licenstageren accepterer, 

at GPL kommer til at gælde for et bredere område, end det der ellers 

ville være at betragte som bearbejdelser.  

 

Der kan opstå problemer i forbindelse med anvendelse af edb-

programmer med forskellige licenser, i de tilfælde hvor licenserne er 

inkompatible. Der vil det ikke være muligt at finde licensbetingelser, 

der vil kunne opfylde begge licensers krav, og det vil ikke være muligt 
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at lave bearbejdelser, der inkluderer begge edb-programmer. Specielt er 

det vigtigt at overveje i forbindelse med den udvidede rækkevidde af 

GPL. 

 

I det store og hele giver open source software licenser ikke problemer i 

forhold til dansk ophavsret, men ophavsretten justerer i en række 

tilfælde omfanget af open source software licenserne. I det omfang der 

er tale om ideelle rettigheder, er disse slet ikke omfattet af open source 

software licenserne, og vil fortsat kunne udøves af den enkelte 

frembringer. I forbindelse med edb-programmer, hvor mange udviklere 

har bidraget løbende med bearbejdelse, hvilket er typisk i open source 

software projekter, vil alle disse udviklere stadig kunne udøve deres 

ideelle rettigheder. 



 

 

 


