
Et skak-juleeventyr 

Måske har du læst eller hørt i medierne 

om ChatGPT. ChatGPT er en ”chatbot” 

(et program, som kan konversere 

online) som er baseret på kunstig 

intelligens. Den er udviklet af OpenAI til 

dialog og konversation. Siden 

november 2022 har den været åben for 

alle. 

Jeg bad den om følgende: ”Skriv en kort 

julehistorie på op til 250 ord om skak”. 

Dette er resultatet: 

Det var en kold og mørk vinteraften. I 

et lille hus i en lille by, sad en gammel 

mand og spillede skak med sig selv ved 

et lille bord. Han havde spillet skak i 

mange år og var en dygtig spiller, men 

han havde aldrig haft en rigtig 

modstander at spille mod. 

Pludselig bankede det på døren. 

Gammelmanden rejste sig forsigtigt 

og gik for at åbne. Udenfor stod en ung 

mand med et skakspil under armen. 

"Hej, jeg hørte at du er en dygtig 

skakspiller. Kan jeg spille et parti med 

dig?" spurgte han. 

Gammelmanden smilede og inviterede 

ham ind. De satte sig ved bordet og 

begyndte at spille. Timer gik, og de 

nåede aldrig at færdiggøre deres parti, 

for de blev så optaget af spillet, at de 

glemte alt om tid og sted. 

Da de endelig var færdige, var det 

næsten juleaften. Gammelmanden 

takkede den unge mand for denne 

dejlige aften, og den unge mand 

takkede gammelmanden for at lære 

ham noget nyt om skak. 

Da den unge mand gik hjem, var han 

glad og tænkte: "Juleaften bliver ikke 

helt så kedelig som jeg havde frygtet. 

Måske vil jeg invitere gammelmanden 

til et parti skak igen næste år." 

Og gammelmanden smilede, da han 

tænkte på den dejlige aften han havde 

haft med den unge mand. Han havde 

aldrig før haft så meget sjov spille 

skak, og han glædede sig til at spille 

igen næste år. 

Det var jo et rigtigt juleeventyr      . Hvis 

du selv har lyst til at prøve chatGPT, så 

er linket her: 

https://chat.openai.com/chat 

 

Glædelig jul 

Jesper K. 

 

https://chat.openai.com/chat

