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PH - en biografi præsenterer en PH uden sminke, langt mere sammensat end sit image. PH som
multikunstner, rigsvækker og offentlig figur fra Kritisk Revy´s muntre oprør, over 30´ernes revyer og
kulturkamp mod nazismen frem til koldkrigsårenes debatter om demokrati, skole, seksualitet, pop og

industridiktatur.

 

Hans Hertel fortæller i bogen om 30´ernes hetz mod PH og hans Danmarksfilm, hans flugt til Sverige 1943-
45, hans efterkrigsopgør med udrensningen, flygtningepolitikken og kommunismen, hans samarbejde med
arbejder- og forbrugerbevægelse, hans sidste års overraskende sortsyn - og arven fra ham, efter små 100 års

polemik og dæmonisering.

 

Rigt illustreret med fotos, karikaturer og presseklip giver bogen et nyt billede af PH i helfigur - på godt og
ondt. Modsigeren, der tit modsagde sig selv og endte i ekstreme positioner. Den sprælske provokatør, hvis

frisind modstandere siden har både forbandet og taget til indtægt.
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