FÆGTNING OG KARRIERE – BERØMTHEDER OG FÆGTNING
Fægtning kan føre meget med sig – udover en sportslig karriere

Gå til fægtning. Som fægter kan du ende som:
OL-præsident

Darth Vader eller stuntinstruktør

Den nuværende OL-præsident,
Thomas Bach, 1953-, har gået til
fægtning og vundet OL-fægtemedaljer
i 1970-erne.

Bob Anderson, 1922-2012, en af
mændene inden i Dart Vader, OLdeltager og filmkoreograf. Har
instrueret scener og været
stuntmand i mange, gode fægtefilm.

Forsanger i et heavy-metalband
og pilot

Stifter af idrætsbevægelse og
en ny sport

Forsangeren i Iron Maiden, Bruce
Dickinson, 1958-, går til fægtning, har
et fægteudstyrsfirma og er uddannet
pilot.

Pierre de Courbertin, 1863-1937,
fægtede. Stiftede de moderne
olympiske lege, OL, og var
medopfinder af sporten moderne 5kamp, som også indeholder
fægtning.

Skuespillerinde, stilikon og
prinsesse af Monaco

Formand for Danmarks
Idrætsforbund

Grace Kelly, 1929-1982, lærte at fægte
på skuespilleruddannelsen. Det var
ganske almindeligt dengang. Fægter
flot i filmen ”The Swan”.

Nej, fotoet er ikke Oberst Hackel fra
Matador, men Oberst Herbert
Sander, 1879-1947, også OLdeltager. Overretssagfører Johan L.
Nathansen, 1870-1922. Begge var
også medstiftere af Dansk FægteForbund

Forfatter

Stifter af en IT-virksomhed og
mangemilliardær

Den danske romanforfatter Peter
Høeg, 1957-, fægtede som ung, men
opdagede, at pennen kan være
stærkere end sværdet, og blev
forfatter.

Mark Zuckerberg, 1984-, Facebookstifteren, har fægtet i high school.

Dronning eller Konge af
Danmark

Katolsk helgen og
ordensstifter

Mange medlemmer af Kongehuset har
fægtet, heriblandt Dronning
Margrethe, 1940-, og Christian d. 4,
1577-1648, som udgav Danmarks
første fægtebog.

Skt. Ignatius af Loyola, 1491-1556,
var soldat og hidsig duellant, før han
blev præst og stiftede
jesuiterordenen.

Hvad ender du mon som?
Vi ved det ikke

Men vi kan hjælpe dig
med at blive fægter!

Mulighederne er mange, som du ser. Vi kan dog
ikke love, at der er årsagsforbindelse mellem
fægtesporten og en strålende karriere udenfor for
sporten.

Vi lærer dig at fægte, holder dig i form og giver
dig sportslige og sociale oplevelser for livet.
Find din nærmeste fægteklub og begynd:
http://www.faegtning.dk/klubber/
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Gå til fægtning. Som fægter kan du ende som:
Modeskaber & kendis

Fransk eller russisk
sportsminister

Erik Brandt, 1943-, har efter sigende
engang været ungdomsdanmarksmester.

Laura Flessel-Colovic, 1971-, og
Pavel Kolobkov, 1969-. Udover
ministerposten har begge været
mange gange verdensmestre og OLmedaljetagere.

Amerikansk hærgeneral og
krigshelt

Dansk-norsk søhelt

George S. Patton, 1885-1945, krigshelt
fra 2. verdenskrig og deltager i OL
1912 i moderne 5.-kamp i 1912, hvori
fægtning jo indgår.

Peter Wessel Tordenskjold, 16901720: Det gik godt med søkrig, men
knapt så godt med fægtningen ….
han endte sine dage i en duel.

Amerikansk præsident

Operasangerinde og badass

Præsident Washington, 1732-1799, og
flere andre amerikanske præsidenter
har fægtet. Hidsigproppen Andrew
Jackson, 1767-1845, som menes at
have deltaget i over 100 dueller, var
dog til pistoler.

Julie D'Aubigny (La Maupin), 16731707. Hendes far var fægtemester
og trænede hende, senere blev hun
badass, forførerske og
operasangerinde, men endte i
kloster.

Britisk premierminister

Musiker, komponist og
revolutionær krigshelt

Winston Chuchill,1874-1965, gik til
fægtning på kostskolen og vandt en
national præmie.

Joseph Bolonge, Le Chevalier SaintGeorges, 1745-1799. Øgenavn ”den
sorte Mozart” (var kreoler) (playlist)
også kendt som krigshelt og fægter i
verdensklasse.

Kunstmaler, barfly og
brushoved

Økonom, filosof og socialist

Michelangelo Merisi da Caravaggio – aka:

Karl Marx, 1818-1883, fægtede
udover at skrive Kapitalen, og resten
er historie, som man siger.

Caravaggio, 1571-1610, banebrydende
barokmaler, værtshusgænger og
duellant.

Hvad ender du mon som?
Vi ved det ikke
Mulighederne er mange, som du ser. Vi kan dog
ikke love, at der er årsagsforbindelse mellem
fægtesporten og en strålende karriere udenfor for
sporten.

Men vi kan hjælpe dig
med at blive fægter!
Vi lærer dig at fægte, holder dig i form og giver
dig sportslige og sociale oplevelser for livet.
Find din nærmeste fægteklub og begynd:
http://www.faegtning.dk/klubber/

