Den sidste danske verdensmester er død 98 år gammel
Grete Olsen
Plastikkirurg
18/02/1912- 06/04/2010
Grete Olsen begyndte at fægte hos min far Maitre d’escrime Leonce Mahaut (Marcel) i 1924 som
12-årig. Det viste sig hurtigt, at hun havde anlæg for denne sport. Hun fik først efter 3 år lov til at
starte i en konkurrence, fordi hun var så stort et talent, at hun skulle lære alle finesserne først. Efter
næsten 5 år sagde Mahaut til hende på sit egenartede dansk: ”Du er fin i radiss, nu kan du begynde
på konkurrencer”. Senere - efter mange år - forstod Grete, hvor klogt det havde været at holde
hende fra at konkurrere, så hun på denne vis kunne fastholde sin fine teknik og stil.
Grete opnåede 6 Danmarks-, 2 Nordiske og 1 akademisk verdensmesterskab samt 1 Europa- og 2
Verdensmesterskaber for hold. Endvidere deltagelse i 3 olympiader.
Grete var en ildsjæl og blev en gudbenådet fægterske, som kom til at tilhøre fægtningens guldalder.
Grete holdt op med fægtesporten i 1950 dels p.g.a. Mahaut’s død og dels p.g.a. indførelsen af
elektrisk markering i fægtningen. Hun mente ikke længere, det var fægtekunst og savnede de gamle
tiders ofte morsomme, temperamentsudfoldelser med dommerne - man kan jo ikke ” skælde ud på
et par lamper ”.
Grete har haft et begivenhedsrigt liv fuld af kampe – sejre mere end nederlag, mange glæder og
færre sorger. Hun var en stålsat sjæl, hvor modgang var til for at overvindes.
Grete, var min mor Kate Mahaut’s fægte kammerat, som jeg ”arvede”. Talrige er de stjernestunder
hos hende og os, hvor hun berettede med strålende vid om gamle dage på Færøerne, Finland,
England (Sir H. Gillies) og senere mødet med globetrotteren Jørgen Bitsch.
Det har været et privilegium at kende dig.
Vi vil savne dig.
Ære være hendes minde
Yvonne Mahaut Kock

