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Vi må gøre noget! Vi kan ikke bare se på, mens verden går sin skæve gang. Med det udgangspunkt kalder
biskop Kjeld Holm og professor Steen Hildebrandt til oprør – et oprør fra hjertet. Det umage par, biskoppen
fra Aarhus Stift og professoren i organisation og ledelse, prøver med bogen at forstå verden og deres egen
rolle i den – fra de blev født i midten af forrige århundrede til lige nu, hvor de tager hul på fremtiden. Formen
er samtalebogens, men dialogen er stramt redigeret af journalist Lars Møller i en tematisk og næsten dramatisk
afsøgning af de spor, der fører biskoppen og professoren ud på oprørets rand. At tænde et håb er, hvad deres
oprør først og fremmet drejer sig om. At håbe er at turde bringe fremtiden ind i nutiden. Håbet om et bedre liv,
ikke ud af det blå, men vakt i troen på, at der findes en mening med livet. Og den mening skaber man selv –
hvis man kan gøre sig fri af fortiden. Kjeld Holm og Steen Hildebrandt fortæller hudløst ærligt om en
barndom, der var fyldt med skyld og dårlig samvittighed, og hjem, der ikke levnede plads til håb.
Oprør fra hjertet er et personligt og samfundsengageret manifest fra to mænd på toppen af deres karrierer.
Den er et opgør med industrisamfundets tænkning – og dermed værdierne i deres egen opvækst og modning.
Bogen har budskaber til alle mennesker, der har brug for at standse op og mærke efter, om vi nu også er på
rette vej. Bogen udfordrer læseren til at møde fremtiden med konkrete håb, ikke bare for sig selv, men for os

alle og for samfundets og verdens svageste. For vores skæbner hænger sammen.
Holm og Hildebrandt tænker stort: De vil en bedre fremtid for vore børn og børnebørn. De vil en verden uden
krig. De vil tæmme den globale kapitalisme. Oprøret fra hjertet er på én gang politisk og dybt personligt.
Holm og Hildebrandt udfordrer politikerne og efterlyser en ny drejebog for Danmark. Men hellere end at pege
fingre af andre peger de på, hvad de selv kan gøre.
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