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eftir Mörtu Maríu Jónasdóttur og Þóru Sigurðardóttur. 243 bls. Vaka-Helgafell 2005.  
 

„Frá upphafi mannkynssögunnar hefur hefndin verið í hávegum höfð og þótt 

jafnsjálfsögð og að drekka vatn. Af hverju ætti það að vera eitthvað öðruvísi núna. Þetta 

er málið. Samtök svikinna kvenna víðs vegar um heiminn yrðu stærstu samtök á 

plánetunni og kannski væri enn betra að hafa þetta neðanjarðarsamtök. Brilljant 

hugmynd!“ segir í Djöflatertunni (53-54). Sagan segir frá Söru sem kemur að Berta, 

kærastanum sínum til tveggja ára, í rúminu með bestu vinkonunni og eftir hyldjúpa 

örvæntingu, þrálát grátköst og langt sorgarferli ákveður hún að hefna harma sinna. Í ljós 

kemur að fleiri konur eiga um sárt að binda af völdum svikulla karla og 

„Hefnibandalagið“ tekur til starfa. 

 

Söguþráður og persónusköpun í Djöflatertunni rista grunnt. Mest ber á vinkonuklíkunni 

því þegar kemur að ástarharmi og karlakrísum snúa þær stöllur bökum saman. Þær hittast 

í tíma og ótíma, sötra mojito og hvítvín eða sitja á kaffihúsum borgarinnar og babla um 

karlmenn og sviksemi þeirra. Afar einhliða og dökk mynd er dregin upp af karlmönnum í 

sögunni, þeir virðast allir hin verstu fól. Fram koma furðu gamaldags hugmyndir um 

samskipti kynjanna, t.d. að helsta markmiðið í lífinu sé að eignast kærasta sem beri upp 

bónorð einn góðan veðurdag og að á stefnumóti eigi kona fyrst að vera treg í taumi en 

láta svo undan sókn karlsins. Framan af minnir hugmyndafræði sögunnar mest á 

sjónvarpsþáttinn Beðmál í borginni með þéttum vinkvennahópi og brösulegum 

samskiptum þeirra við karlmenn en snýst svo upp í takta úr leikritinu Brilljant skilnaði 

þegar hefndarhugurinn tekur völdin.  

 

Sara er grunnhyggin og ekkert sérlega aðlaðandi persóna. Í fyrstu veltir hún sér upp úr 

eymd og sjálfsvorkunn sem snúast upp í hatur en það beinist í byrjun að vinkonunni, ekki 

Berta. Þegar Sara lítur yfir rjúkandi rústirnar í lok sögunnar gleðst hún mest yfir því að 

hafa grennst í öllum látunum og hvað hún sé orðin dugleg að halda sér til. Eina glætan í 

persónu hennar er að hún virðist loksins átta sig á því að hún þarf ekki að ganga í augun á 

neinum lengur þótt sú hugarfarsbreyting virki raunar ekki sérlega sannfærandi. Aðrar 

kvenpersónur eru meira og minna eins og þær hafi stokkið út úr klisjulegri unglingabók 

þrátt fyrir að vera komnar á þrítugsaldur og skuggalega útsjónarsamar í 

hefndaraðgerðunum. Meginviðfangsefni hugsana þeirra, orða og gerða snýst um útlit og 

klæðaburð, djamm og kærasta. Og til þess að heil bók geti borið uppi svo grunnfærnar 

persónur verður  a.m.k. að vera húmor í sögunnin en sagan er sorglega ófyndin. 

 

Það eina vitræna í Djöflatertunni er þegar vopnin snúast í höndunum á stelpunum og í 

ljós kemur að hefnd reynist ekki alltaf smyrsl á sárin. En það er aðeins um stundarsakir 

sem svo horfir að Hefnibandalagið leggi upp laupana. Birna og Guffa koma til skjalanna 

eins og guð úr vélinni og brátt eru hefndin fullkomnuð. Eftir standa þær vinkonurnar uppi 

með pálmann í höndunum, hróðugar og ósigrandi á þröskuldi nýs lífs þar sem enginn 

karlmaður getur framar troðið þeim um tær. Spurningin hvort hefndin geri þær að betri 

manneskjum eða bæti sjálfsmynd þeirra og líðan er hinsvegar ekki reifuð. Bæði yrkisefni 



og efnistök Djöflatertunnar eru á frekar lágu plani og allnokkrar prentvillur og 

málfarslegar ambögur gera illt verra. Ómögulega aðra sneið, takk. 
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