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Anmeldelse: Prejudikat
Brettspill har de siste årene opplevd en renessanse. Utvalget er
stort og det finnes spill for enhver smak. Mellom sivilisasjons- og
strategispill og japanske sexbrettspill har det oppstått et åpenbart
og stort hull i markedet. Dette gapet anses nå å være dekket med
høyesterettsavgjørelsesleker i brett og kort-format, personifisert
med Bård Sverre Tuseth og hans utgivelse av Prejudikat.
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S

tud.Jur. fikk på en onsdagskveld besøk av
hjernen bak spillet, Bård Sverre Tuseth, og
vi fikk utfordret vår kunnskap om pensumrelevante høyesterettsavgjørelser.
Oppbygging
Spillet består av en rekke kort. På hvert kort er en
beskrivelse av saksforholdet i en høyesterettsdom, i tillegg til avgjørelsens populærnavn, Norsk
Retstidende-henvisning og årstall. Kortene er delt
inn i kategorier som tilsvarer faginndelingen
på studieprogrammet i Oslo. Alt i alt finnes 13
kategorier.

Utgangspunktet for spillet er ganske enkelt: Man
stokker sammen de kategoriene man ønsker
å spille med før man legger tre kort på bordet.
Disse sprer man ut i kronologisk rekkefølge slik at
de danner en tidslinje. Den yngste
personen rundt bordet trekker et kort og leser
beskrivelsen av saksforholdet. Personen til høyre
skal så si hvilken dom det handler om og hvor
den hører til på tidslinjen.
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Hvis personen greier å plassere dommen på riktig
sted i tidslinjen, legges kortet på bordet og den
danner et nytt årstall på tidslinjen. Hvis man feiler
får man kortet. Når man får tre kort på hånden er
man ute av spillet. Den siste som er igjen, vinner.
Disse enkle reglene danner utgangspunktet for
prejudikatspillet.
De enkle reglene og muligheten for å være selektiv
med de ulike kategoriene, gjør at det er enkelt å
komme i gang med spillet. Dette er et stort pluss.
Et juridisk spill med en Dungeons & Draga nslignende regelbok hadde nok skremt bort de fleste.
Hvem passer spillet for'?
Selv om reglene er enkle, er det helt klart at dette
spillet kun passer for jusstudenter og jurister. Det
er helt nødvendig å ha en viss kjennskap til de
ulike dommene for at spillet skal være interessant. Uten denne kjennskapen blir spillet en ren
gjettelek. Skulle man være interessert i det siste,
er det nok mer spennende å spille lotto.
Spillet kan spilles av to personer, men en kan

også dele opp i lag. Stud.Jur. spilte det
for eksempel med syv lag med tre stykker på
hvert lag. Dette gjør at spillet passer for alt fra
juristfamilier til basis- og kollokviegrupper.
Underholdningsverdi
Det gikk fort å sette seg inn i spillet, og det ble
tidlig klart at vi nok ikke var så flinke til å huske
årstall som vi hadde trodd. Saksbeskrivelsene
inneholder likevel nok informasjon til at det ofte
blir en diskusjon om hvor kortet skal plasseres.
Selv om man ikke kan årstallet, har man lest om
overraskende mange dommer opp gjennom
studietiden.

Diskusjon en rundt hvor årstallet skal plasseres
var underholdende. Det må også nevnes at det er
særdeles tilfredsstillende å plassere det eksakte
årstallet på dommen. Ikke like tilfredsstillende,
men likevel viktig for spillets underholdningsverdi, er det når alle de andre lagene mumler at «det
var lett» når det kommer en dom en absolutt aldri
har hørt om før. Det er også gøy å høre hvordan
de andre lagene diskuterer seg selv imellom. Dette perspektivet ved spillet gjør at det er morsomt
selv om det ikke er en selv som er i ilden.
Selv om Prejudikatspillet til tider er underholdende, så handler det fremdeles om å plassere
høyesterettsdommer på en tidslinje. Det er ikke
akkurat noe som innbyr til timelange spillkvelder

med gode venner. Etter et par gj ennomspillinger
frister det ikke akkurat å begynne på runde nummer tre. Dette er likevel ikke et viktig poeng.
Prejudikat egner seg nok aller best som en måte
å gjøre det morsommere å få oversikt over høyesterettsdommer i pensum på. Det passer utmerket
som et lite avbrekk på en lang kollokvie eller for å
kontrollere sin egen oversikt over pensumsrelevante prejudikater.
Konklusjon
Alt i alt er Prejudikat overraskende underholdende de førstegjennomspillingene, og det kan være
et morsomt verktøy når en repeterer til eksamen.

Spillet føyer seg ikke inn i rekken av klassiske
brettspill som for eksempel Risk eller
Settlers ofCatan, men det kan likevel trygt anbefales som en julegave til enhver juristfamilie eller
juridisk arbeidsplass. Det er et morsomt spill som
tar kort tid å spille og det kan nok skape mye latter i sosiale sammenhenger hvor mange jurister
er samlet. Man får kjøpt spillet på Akademika på
Domus Nova og på www.prejudikat.no
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