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ideal for mænd i Europa gennem tusind år. Ordet anvendes stadigvæk positivt som en norm både inden for
herremoden og sporten, og når det kommer til børneopdragelse og kønnenes omgang. I 1800-tallet fik den
engelske gentleman en form, som blev styrende for mænd i hele Europa, således også i Danmark. Fra midten
af århundredet til det store sammenbrud for den gamle verden i Første Verdenskrig, var den velklædte,
høflige, dannede, selvbevidste, uafhængige mand af eliten et efterstræbt højdepunkt for en mand.
Den perfekte gentleman tager læseren med på rejse i denne maskuline verden. Bogen handler om, hvordan
danske mænd, der efterstræbte gentlemanidealet, så sig selv, hvordan de levede deres liv i byer og på
herregårde og, ikke mindst, hvordan de klædte sig. Offentlig fremtræden og indre kvaliteter hang nemlig nøje
sammen, påklædningen og de gode manerer blev set som et spejl af ens moralske standard, ofte styret af
solide konservative værdier. Det var en tid, hvor forandring var en tilstand. Også manden blev en bevidst
forbruger i de nyopståede stormagasiner og skrædderforretninger, og de gamle idealer skulle nu forbindes
med nye fænomener som sport og ferieliv, kontorarbejde og kvindefrigørelse, industrialisering og
modernisering, politisk røre og udfordrende kunstretninger.
Den perfekte gentleman er en rigt illustreret pragtudgivelse, som giver et kulturhistorisk billede af en tid, hvor
mænd skulle finde deres ben i en foranderlig verden, ikke ulig manges oplevelse i dag.
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