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Munch illustrerte aldri en vitsebok.

Men hvis han skulle gjort det, ville han blitt knust
på tid av dagens teknologi: Ved hjelp av kunstig
intelligens er denne vitseboka blitt illustrert i løpet
av 3-4 timer.

For å få illustrasjonen til bokomslaget (og på
denne siden), skrev jeg for eksempel «Oil painting
of laughing man outside, colorful sky, in the style
of edvard munch».

15 sekunder senere fikk jeg et ferdig bildel. Det
kjennes magisk.

Dette er mulig med AI-systemet* DALL·E 2.

Systemet kan lage illustrasjoner som er
fotorealistiske eller i ulike kunstneriske stiler.
Munch er slett ikke noe satsingsområde for Open
AI, som står bak systemet, men er bare en av
utrolig mange muligheter.

For meg, en forfatter og idékunstner som er dårlig
til å tegne, åpner teknologien for uante
muligheter.

Siden jeg er norsk, og hadde lyst til å være den
første i Norge til å gi ut en bok illustrert med
denne teknologien, var en vitsebok med Munch
en rask oppgave. Jeg er heller ingen ekspert på
Munch, og har ikke retusjert eller forandret på
forslagene til DALL·E 2 for å få dem til å virke mer
troverdige.

Samtidig er dette en nyfødt intelligens. Av og til
treffer DALL·E 2 bra, andre ganger er systemet
helt på jordet. Som du vil se, er det stor forskjell
på hvor mye illustrasjonene minner om Munch.

Vil DALL·E 2 ta over for illustratører?

Ikke med det første, iallfall. Begrensningene er for
store. Og intelligensen er virkelig kunstig – det du
får ut, er ikke bedre enn det mennesket putter inn
av tekst og justeringer.

Men det er et imponerende verktøy, og det blir
spennende å se utviklingen framover!

Gran, 9. august 2022,

Håkon Forfod Sønneland

PS! Om 5 år kommer vi selvfølgelig til å le av
denne boka.

PPS! Se slutten av boka for reelle eksempler på
hvordan det fungerer.

* AI= Artificial Intelligence,

Kunstig Intelligens (KI på norsk)



«De sier at jeg har arvet intelligensen til faren
min.»

«Javel, du hadde kanskje mange å dele den med?»

«Jeg er lei av at du alltid retter på meg! Det
har du gjort helt siden vi giftet oss for ti år
siden!»

«Elleve!»



Ole går inn i dyrebutikken. -
Hvor mye koster en kanin?

200 kroner.
«Oj, det var mye.»

«Hva om vi sier halvparten, da?»

«Nei, hva skal jeg med en halv kanin?»

Presten snakket til konfirmantene, og
fortalte om Adam og Eva.

Nico strakte opp hånda.

«Pappa sier at vi stammer fra apene.»

«Det er mulig, men det er ikke din slekt vi
snakker om nå.»



To kuer sto på enga.

Plutselig sa den ene:

«MØØØ»

Hæ, sa den andre.

«Det var AKKURAT det JEG hadde tenkt å si!»

Mille besøkte bestemora på sykehuset. Mille satt
og fiklet på mobilen sin.

Bestemora hostet og klarte å hviske fram:

«Dere unge er altfor avhengig av teknologi!»

«Nei, det er det dere eldre som er,» sa Mille.

«For noe tull,» sa bestemora.

«Javel,» sa Mille og nappet ut ledningen til
dialysemaskinen.



To kamerater leier seg en båt og drar på fisketur.
De har virkelig hellet med seg. De drar opp fisk
etter fisk på det samme stedet.

Før de skal ro hjem igjen, drar den ene fram en
sprittusj og setter et kryss i bunnen av båten.

«Hvorfor gjør du det?»

«Jeg merker stedet, så vi finner tilbake i
morgen!»

«Idiot,» sier den andre:

«Det er jo ikke sikkert vi får leie samme båt i
morgen!»

«Har jeg fortalt deg om den store torsken jeg
fikk i fjor?»

«Ikke på en stund. Hvor stor har den blitt
nå?»



Faren skulle hjelpe lille Ole med
matteoppgaven.

«Hvis jeg har tre epler i den ene hånda
og to i den andre, hva har jeg da?»

«Store hender».

«Kelner, jeg vil gjerne bestille et bord.»

«Beklager, bordene er ikke til salgs.»



En bil sjanglet bortover gata, og ble stoppet av
politiet.

Den gamle damen som kjørte, rullet ned
vinduet.

«Kan jeg få førerkortet ditt», sa politimannen.

«Nei, ærlig talt! Det tok du fra meg i forrige
uke. Hvor mange tror du at jeg har?»

Hva får du om du låser inn en hund i ei
badstu?

En hot dog.



Hva får du når du krysser et virus og en klovn?

Syk humor

To jegere i jungelen blir fanget av
kannibaler. De blir kledd nakne og kastet
oppi ei stor gryte. Plutselig begynner den
ene å le.

«Hva er det du ler av? Vi holder på å bli til
suppe!

«Jeg bæsja akkurat i suppa deres!»



En mann skulle besøke svigermora si på
sykehuset etter en ulykke.

«Hvordan har hun det», spurte han sykepleieren.

«Hun ser forferdelig ut».

«Det vet jeg, men hvordan har hun det?»

To jegere er langt ute i skogen. Plutselig faller
den ene i bakken. Det virker ikke som han puster,
og øynene ruller inn i hodet.

Den andre jegeren drar frammobiltelefonen.
Heldigvis er det signal, og han ringer 112.

«Vennen min er død! Hva skal jeg gjøre»

Operateren sier beroligende:
«Ta det med ro, jeg skal hjelpe deg. Først: Er du
helt sikkert på at han er død?»

Det blir stille, og så høres det et skudd.

«Nå er jeg helt sikker. Hva er det neste jeg skal
gjøre?»



Her er noen eksempler på hvordan teknologien
virker:

Du beskriver det du ønsker illustrert («prompt»),
og etter 10-15 sekunder leverer DALL·E 2 fire
alternativer.

På siden til høyre har jeg fylt inn «an oil painting
of a bride and a groom. Outside, with a colorful
sky. By Edvard Munch».

Les mer på openai.com

http://www.openai.com
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