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Vantrú verður félag 2004.
„Félagið er opið öllum trúleysingjum og þeim sem hafna
yfirnáttúru …“ (6. gr.)
„Tilgangur félagsins er að berjast gegn boðun hindurvitna í
samfélaginu.“ (3. gr.)
„Tilganginum hyggst félagið m.a. ná með því að stuðla að gagnrýninni 
umræðu um trúmál …“ (4. gr.)

4. janúar 2009 sagðist Vantrú hafa hjálpað 757 einstaklingum að 
yfirgefa þjóðkirkjuna. 



Nokkrir af helstu liðsmönnum Vantrúar

Allir hafa þessir liðsmenn Vantrúar fengið mikinn fjölda blaðagreina birtan í fjölmiðlum á 
undanförnum árum, oft með stuttu millibili. Jafnframt hafa þeir verið afar virkir víða á 
netinu. 

(Að vísu er kristsmyndin sennilega ekki notuð af viðkomandi einstaklingi en er látin flakka hér með að 
því að hún er svo flott og vonandi honum að skapi!)



Innblástur

Helstu hugmyndafræðingarnir sem vísað er til:
Richard Dawkins (1941-).
Robert Ingersoll (1833-1899).
George H. Smith (1949-).
Dan Barker (1949-).
James Randi (1928-).
Daniel C. Dennett (1942-).
Christopher Hitchens (1949-).
Sam Harris (1967-).
Niels Dungal (1897-1965).

Dæmi um netgagnabanka sem sótt er til:
The Sceptic’s Dictionary: www.scepdic.com.
Atheist Alliance: www.atheistalliance.org.
NoBeliefs.com for Freethinkers: www.nobeliefs.com. 



.

Bandaríkjamaðurinn Dan Barker (1949-) 
hefur starfað sem aðstoðarprestur í 
kvekarasöfnuði og safnaðarhirðir í 
hvítasunnusöfnuði hjá Assembly of God 
og síðar í náðargjafavakningarsöfnuði. 

1984 gerðist hann yfirlýstur guðleysingi 
og 1992 gaf hann út sjálfsævisögu sína, 
Losing Faith in Faith: From Preacher to 
Atheist.

Birgir Baldursson sagðist á upphafsárum 
Vantrúar vera að þýða hana á íslensku.

Fyrirlesari á ráðstefnu guðleysingja á 
Íslandi 2006.

Matti tók myndina af honum þar og setti 
hana inn á Wikipediu.

Forstöðumaður Freedom from Religion 
Foundation, samtaka sem berjast gegn 
opinberum fjárframlögum til starfsemi 
tengdri trú.

Tapaði dómsmáli fyrir hæstarétti 
Bandaríkjanna 2007.
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Dawkins áréttar mikilvægi þess að vera 
stoltur guðleysingi:

„Being an atheist is nothing to be 
apologetic about. On the countrary, it is 
something to be proud of, standing tall to 
face the far horizon, for atheism nearly 
always indicates a healthy independence 
of mind and, indeed, a healthy mind.“ 
(Dawkins, Richard: The God Delusion. Black 
Swan. London. 2007. Bls. 26.)
„Ég er stoltur af trúleysi mínu, ég er 
glaður að ég er trúleysingi. Það er ekki 
neikvætt að vera trúlaus heldur jákvætt.“ 
(Óli Gneisti Sóleyjarson: „Trúleysi er ekki 
jaðarskoðun.“ Morgunblaðið. 2. ágúst 2006. 
Bls. 28.)



Fullyrða vantrúarmenn um trúarleg efni?

Matthías Ásgeirsson (Matti):
„Hvað er dauðinn? ... Við verðum ekki lengur til. Það er ekkert himnaríki, 
ekkert helvíti, engir handanheimar fullir af heilalausum hálvitum sem muna 
ekki hvað þeir heita en þurfa endilega að komast í samband við fjarskylda 
ættingja ... við fáum bara eina umferð, einn séns og ef við klúðrum því þá
er það búið.“ (www.orvitinn.com 9-8-03.)

„Aftur á móti fullyrði ég að kristnar sögur eru mýtur, Guð kristinna manna 
fullkomin þverstæða og þar með ekki til og að ekkert bendir til að Jesús hafi 
verið raunveruleg persóna og að það er fullkomlega klikkað að trúa því að 
hann hafi framkvæmt kraftaverk, dáið á krossinum og risið upp frá
dauðum.“ (www.gudfraedi.is/annall/ornbardur 18-8-04.)



Fullyrða vantrúarmenn um trúarleg efni?

Óli Gneisti Sóleyjarson:
„Meðal þess sem er nefnt þegar talað er um hroka trúleysingja er það að 
við teljum okkur hafa komist að endanlegri niðurstöðu um tilvist guðs. 
Þessa niðurstöðu byggjum við á reynslu okkar og þekkingu.“ (www.vantru.net
6-2-05.)

„Svo það sé alveg ljóst þá er enginn fræðimaður sem er tekinn alvarlega 
innan eðlisfræðiheimsins sem heldur því fram að alheimurinn hafi orðið til út 
frá hugsun. Þetta er einfaldlega kjaftæði.“ (Óli Gneisti Sóleyjarson: „Óskhyggjan 
og leyndarmál græðginnar.“ Morgunblaðið. 11. október 2007. Bls. 34.)



Fullyrða vantrúarmenn um trúarleg efni?

Hjalti Rúnar Ómarsson:
„... að guð sé ekki til ... er líkt því að að tveir plús þrír séu fimm nema þá að 
maður endurskilgreini tvo eða þrjá eða þá hafni stærðfræði eins og hún 
leggur sig. ... allt bendir til þess að guð sé ekki til, annað er bara 
sjálfsblekking.“ (www.vantru.is 21-10-04.)



Fullyrða vantrúarmenn um trúarleg efni?

Vésteinn Valgarðsson:
„Biblían er merkileg og áhugaverð að mörgu leyti, en orð guðs er hún ekki. 
Það er vegna þess að guð er ekki til.“ (www.vangaveltur-vesteins.blogspot.com
26-4-04.)
„Þegar ég í bernsku gerði mér ljóst að jólasveinar voru ekki til var það 
óneitanlega merkileg uppgötvun í mínum huga. Svipað var það þegar ég 
áttaði mig á að guð er ekki til. Augu mín lukust upp; mér skildist sú firra 
sem ég hafði lifað í og var nú laus úr. ...  Guð er blekking. Því fyrr sem 
maður áttar sig á því, þess betra. Það er nákvæmlega ekkert sem bendir til 
þess að guð sé til ... Ef ég hef tækifæri til að læða efa að fólki, vekja með 
fólki áleitnar spurningar eða sýna fram é þversagnir, þá hlýt ég að gera það. 
Hvaða ávinning hef ég af því? ... þegar er grafið undan trúgirni fólks er um 
leið grafið undan söfnuðum og þá fyrst og fremst þjóðkirkjunni ... Það er 
mér til sárrar gremju, að heil stétt manna skuli geta þrifist á því að ljúga að 
fólki og að innræta fólki hindurvitni. Að festa fólk (gjarnan smábörn) í 
andlega fjötra. ... Því fyrr sem fólk hættir að trúa á himnadrauga og telja 
mannát sáluhjálp, því fyrr sem menn hrista af sér fjötra fáfræði, ótta og 
kjánaskapar, þess fyrr verður hægt að einbeita sér að einhverju gagnlegra.“
(www.vangaveltur-vesteins.blogspot.com 21-4-04.)



Fullyrða vantrúarmenn um trúarleg efni?

Birgir Baldursson:
„Hvað haldið þið að gerist þegar við deyjum? ... Í hinum heilastóra 
manni slokknar vitundarljósið einfaldlega og öll menntun okkar og reynsla 
fer fyrir lítið (nema það sem við látum eftir okkur til komandi kynslóða). 
Aðeins genin eiga framhaldslíf, afrituð í afkvæmum okkar. Við höfum aftur á 
móti verið tekin af númerum eins og hverjar aðrar bíldruslur og endum flest 
í Vökuportinu mikla niðri í jörðinni.“ (www.vantru.is FAQ.) 



Einkennist starfsemin af trúboði?

Hjalti Rúnar Ómarsson: 
„... það eina sem meðlimir hafa sameiginlegt er trúleysið; herskátt trúleysi. 
... Ef allar tilraunir til þess að sannfæra aðra um réttmæti skoðana sinna er 
trúboð, þá er þetta trúboð ... Ég held að það sé í sjálfu sér slæmt að fólk 
gangi um með rangar skoðanir.“ (Símon Hjaltason: „Herskáir trúleysingjar –
berjast gegn ranghugmyndum.“ Stúdentablaðið. Desember 2007. Bls. 6.)



Einkennist starfsemin af trúboði?

Óli Gneisti Sóleyjarson:
„Ég myndi vilja gera hann að stoltum og góðum trúleysingja sem skilur að 
Biblían er með öllu óþörf.“ (Óli Gneisti Sóleyjarson: „Úr samhengi séra Gunnars.“ 
Morgunblaðið. 24. ágúst 2006. Bls. 28.)



Einkennist starfsemin af trúboði?

Vésteinn Valgarðsson:
„Ef ég væri ekki á leiðinni heim þætti mér það verðugt viðfangsefni að fá 
þessa Vottakonu í heimsókn oft í viðbót og, smám sama, breyta henni í 
marxista með því að innræta henni díalektíska efnishyggju, útskýra fyrir 
henni stéttabaráttuna og beina talinu stöðugt frá Biblíunni til Karls Marx. 
Hún er alls ekki heimsk; gæti örugglega orðið hinn nýtasti marxisti ef hún 
fengi alúðlega kennslu.“ (www.vangaveltur-vesteins.blogspot.com 26-4-04.)



Einkennist starfsemin af trúboði?

Birgir Baldursson:
„Trúarvírusinn gegnumsýrir samfélagið og er því hættulegur. ... Hér heima 
sjáum við ríkisrekið dómsdagskölt sjúga milljarða og aftur milljarða úr 
sameiginlegum sjóðum landsmanna. Við sjáum önnur svipuð költ kalla til 
töframenn utan úr heimi til að féfletta sjúka og þjáða, en bjóða í staðinn 
ekki upp á neitt annað en múgsefjun og plasíbó. ... bæði lærðir og leikir 
trúmenn víla ekki fyrir sér að ata trúleysingja og trúleysi aur og skít, þótt 
aldrei dytti þeim í hug að setja neitt svipað fram um trúarbrögð sem þeir 
aðhyllast ekki. ... Yfirnáttúrutrúin er andskynsamleg og á skjön við 
raunveruleikann. Það er stórhættulegt heimsbyggðinni að valdamiklir menn, 
sem telja sig í beinlínusambandi við andaverur, stýri gjörðum sínum í 
samræmi við það sem þeir telja þessar verur ráðleggja sér. Þótt ekki væri 
nema bara í krafti þessarar hættulegu veilu er réttlætanlegt að vekja athygli 
á skaðsemi trúarinnar og hvetja til þess að menn láti læknast af þessum 
hugarvírus. Og það er einmitt þetta sem við erum að gera. Við 
hristum fólk í þeirri von að það vakni loksins upp af þeim 
furðulegu álögum sem trúarleiðtogar, sama hvaða nafni þeir 
nefnast, hafa bundið það í með skefjalausum sefjunaráróðri og 
siðlausum lygum.“ (www.vantru.is 23-11-04.)



Um málefnalegar umræður

Birgir Baldursson:
„Hér á Vantrú erum við hvorki líbó né póstmódern. ... Við erum 
afdráttarlaus og reynum að sjálfsögðu að sýna fólki fram á það ef 
okkur finnst skoðanir þess rangar. Þaðan fá óvanir síðan hugmyndina 
um ofstækið. Við köllum alltaf eftir málefnalegri umræðu. Hún má, og 
jafnvel á að vera hörð og óvægin, afhjúpandi og nærgöngul. ... Og 
hugtakið málefnalegur táknar ekki kurteisi eða það að virða skoðanir 
annarra. Það táknar það eitt að menn einblíni á málefnið sem til umræðu er 
og láti persónur manna og slíkt liggja á milli hluta.“ (www.vantru.is 24-
11-04.)



Um trúarskoðanir annarra

Örfá dæmi:
„... mér finnst fáránlegt að það sé bundið í lög að ekki megi draga dár að 
eða smána trúarkenningar eða trúarleiðtoga.“ (Matti á www.orvitinn.com 5-6-
03.)

„Ég er orðinn þreyttur á trúmönnum sem ... móðgast svo þegar þeir eru 
kallaðir hálfvitar.“ (Matti á www.birgir.com 2-10-02.)

„... á póstlista SAMT ... virðast flestir þeirra skoðunar að meðlimir SAMT eigi 
að vera sérstaklega umburðarlyndir og frjálslyndir í garð (trúar)skoðana 
fólks. Ég er náttúrulega ósammála þessu ... Ég er hrokafullur andskoti og ég 
ber ekki virðingu fyrir sumu fólki.“ (Matti á www.orvitinn.com 23-9-02.)

„Þeir sem raunverulega byggja siðferði sitt á henni eru upp til hópa frekar
ógeðfelldir öfgatrúarmenn.“ (Óli Gneisti Sóleyjarson: „Siðferðilegur grunnur 
lífsins?“ 24 stundir. 31. október 2007. Bls. 16.)



Orðbragðið

Nafngreindir einstaklingar eru 
m.a. kallaðir ...

drusla.
asni.
bjáni.
fáviti.
fífl.
bölvaður fábjáni.
falskur og ómerkilegur.
trúarrugludallaleiðtogi, loddari 
og brjálæðingur.
rugludallur.
hlandspekingur.
trúarnöttari.

mannandskoti.
djöfulsins gunga.
geðsjúklingur.
augljóslega snarbiluð 
manneskja.
drullusokkur.
leiðinlegur.
greinilega eitthvað 
skemmdur.

Margt af þessu er sótt 
í skrif Matta sem verið 
hefur formaður 
Vantrúar.



Er hægt að tala um andlegt ofbeldi 
í tengslum við orðræðu ýmsra 
vantrúarmanna?

„Hvað er andlegt ofbeldi?
Andlegt ofbeldi á sér stað þegar 
barn er móðgað, kallað ónöfnum 
eða komið er fram við það á 
ómanneskjulegan hátt. ... Andlegt 
ofbeldi getur meðal annars birst ... 
með ... niðrandi tali. ... Neikvæð 
umræða um aðra er 
niðurbrjótandi.“ 
(Ólöf Ásta Farestveit & Þorbjörg Sveinsdóttir: 
Verndum þau. Hvernig bregðast á við grun um 
vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og 
unglingum. Mál og menning. Reykjavík. 2006. 
Bls. 39-41.) 





Um guðlast

Birgir Baldursson:
„Svo ekki fari á milli mála að ég fari með guðlast, þá lýsi ég því hér með yfir 
að hugmyndin um Guð sé ekki annað en hindurvitni, ... að heilagur andi sé
ekki annað en grínfígúra og ekki til annars brúklegur en vera hafður að háði 
og spotti.“ (Gerir þessi orð James Randis að sínum á www.birgir.com 29-9-02.)

„Í ofanálag er þjóðsöngur okkar eitthvað undirlægjuvæl gagnvart þessum 
valdasjúka guði, fáninn okkar dekoreraður merki heimskunnar, alþingi getur 
ekki hafist fyrr en búið er að særa galdraþulur fávísinnar ... Stétt manna 
nýtur virðingar samfélagsins fyrir að ljúga heimskulegum kraftaverkasögum 
... það eina sem prestarnir geta ráðlagt fólki eru særingar og galdraþulur.“ 
(www.birgir.com 30-9-02.)







Þetta rit var snemma aðgengilegt 
á vefnum www.vantru.net sem 
pdf skjal en síðar tekið þaðan út 
að beiðni höfundarins. Síðar var 
það síðan endurbirt sem grein en 
með örfáum breytingum. Nafnið 
Jesús er nú beygt rétt í titlinum 
og allar vísanir til borgaralegrar 
fermingar, Siðmenntar og SAMT 
teknar út en í staðinn bent á 
nýstofnað félag Vantrúar.
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Kaflinn „Að fá hjálp“ er
núna á þessa leið: 
„Sem betur fer ert þú ekki
ein/einn. Vantrú er félag
fólks sem hefur valið erfiðu
leiðina til enn meiri þroska. 
Eina skilyrðið fyrir þátttöku í
starfi Vantrúar er að vera
laus við trú á yfirnáttúru. 
Þú færð að taka þátt í
skemmtilegum samskiptum
þar sem þú færð mikinn
stuðning og skilning á því
sem þú gengur í gegnum. 
Við vinnum hörðum
höndum að réttindabaráttu
trúlausra og fyrir
raunverulegu trúfrelsi á 
Íslandi.“



Dæmi um mótmælaaðgerðir Vantrúar

Setning Alþingis 2004



Vottar Jehóva halda því fram að 
trúarbrögð séu af hinu illa og 
þeir einir hafi höndlað 
sannleikann. Á kreppuárunum 
komu þeir oft saman á 
opinberum vettvangi með 
mótmælaspjöld þar sem þeir 
mótmæltu trúarbrögðum og 
tengslum þeirra við ríkisvaldið.
Myndin er úr bókinni 
Jehovah´s Witnesses. 
Proclaimers of God´s
Kingdom. (Watchtower Bible and 
Tract Society. New York. 1993. Bls. 568.)



Megin vandinn við herskáan málflutning 
Dawkins og fylgismanna hans gegn þeim 
trúarbrögðum sem þeir fyrirlíta er að hann 
er vatn á myllu haturshreyfinga sem grafa 
undan allsherjarreglu samfélagsins og 
almennu siðferði með því að ...

smána hvaðeina sem er öðrum heilagt. 
umbera ekki trúartjáningu á opinberum 
vettvangi. 
skerða málfrelsi trúaðra. 
andmæla almennum mannréttindum á borð 
við að foreldrar veiti börnum sínum 
trúarlegt uppeldi og börn fái að tjá sig um 
trúarefni í skólum. 
leggja í einelti m.a. með uppnefnum þá
sem hafa önnur viðhorf. 
fordæma minnihlutahópa á borð við 
gyðinga. 
ástunda guðleysistrúboð í neikvæðri 
merkingu þess orðs. 

Myndin hér til hliðar er af bloggsíðu 
framhaldsskólakennara í Reykjavík.

Lengst af var síðan öllum aðgengileg en er 
nú aðeins fyrir innskráða. Múslimar á
Íslandi mótmæltu síðunni hjá
Morgunblaðinu og viðkomandi 
framhaldsskóla.
Höfundur tekur þátt í umræðum hjá Vantrú
en óvíst er hvort hann telst félagi.



Vandinn við kvikmyndina Root of All Evil?

Hvernig skilur Richard Dawkins ...
vísindi?
trú?
fundamentalisma?
guðstrú?
guðleysi?
siðferði (gott og illt)?



Vandinn við kvikmyndina Root of All Evil?

Hvaða áhrif hefur boðun Richards Dawkins?
Efling vísinda eða gervivísinda?
Fundamentalískt guðleysi?
Myndun trúarhreyfinga guðleysingja? 

Einstaklingsmiðlægar aðdáendahreyfingar (cult)?
Sértrúarhópar (sect)? 

Skilningur eða fordómar?
Átök milli trúarhreyfinga?
Efling eða skerðing mannréttinda?



Vandinn við kvikmyndina Root of All Evil?

Um hvers konar kvikmynd er að ræða?
Heimildamynd eða áróðursmynd?
Hver er tilgangurinn með myndinni?
Út frá hvaða forsendum er gengið?
Hvernig hefur Dawkins undirbúið sig fyrir vettvangsrannsóknina?
Ber myndin vott um að Dawkins hafi kynnt sér framlag 
trúarbragðafræðanna, svo sem á sviði guðfræði, félagsfræði, 
sálarfræði, siðfræði og uppeldisfræði?
Hverjir eru valdir sem viðmælendur?
Njóta viðmælendur sannmælis?



Að lokum

Færa má rök fyrir því að guðleysi sé ein af fjölmörgum 
birtingarmyndum trúar.
Birtingarmyndir guðleysis eru margvíslegar og afstaðan til 
annarra trúarviðhorfa allt frá því að vera jákvæð yfir í að vera
neikvæð, en það er komið undir einstaklingum og hópum.
Grunnforsendan í uppgjöri margra guðleysingja við trúna á Guð 
í einni eða annarri mynd virðist vera spurningin um réttlæti í 
heimi þjáningar og dauða.


