Hasse Olsson - Mästaren har lämnat oss
Nyligen 90 år fyllda lämnade Hasse Olsson oss i sorg och saknad den 27 mars. En snabb och målfarlig
högerytter i ett fem-manna anfall i GAIS, som blev Svenska Mästare 1954. Vi som hade förmånen att
se Hasse minns honom även som en mycket elegant och representativ spelar för vårt Sällskap.

Från blåvitt till grönvitt
Hasse kom till GAIS från IFK Trollhättan till säsongen 52/53. Han kom från ett blåvitt lag till vårt
grönvita. Hasse berättade att han och brodern Åke inte hade något eget val när det gällde
lagtillhörighet. Pappa Hugo hade verkat i IFK sedan mitten på 20-talet och traditionen påbjöd att
bröderna följde i faderns fotspår. Båda bröderna blev svenska mästare, Hasse med vårt GAIS och
brodern Åke i Djurgårdens IF.

Från grönvitt till blågult
Hasse blev uttagen till fem A- landslagstrupper. Det blev mest bänken för Hasse då konkurrensen var
hård. ”Fölet” Berntsson och inte minst Kurt Hamrin var som bekant med i VM-truppen 1958 som
högeryttrar. Hasse gjorde dock stor succé när Trollhättan fick sin första landskamp i fotboll, Hasse
nickade in sista målet när Norge besegrades med 8-0 i en B-landskamp i september 1956. Han
representerade även Göteborgsalliansens lag vid flera tillfällen.

Mål i stim
Hasse hade en god egenskap i att han ofta gjorde flera mål i vissa matcher. Till exempel kan nämnas
sex mål mot Sandvikens IF, varav fem i andra halvlek. Detta i en allsvensk match i september 1956.
Fem mål mot Hammarby 1955. Matchen slutade 5-2 till oss. Han gjorde alltså alla våra mål i den
kampen. I en kvalmatch mot Lycksele, även det 1956, gjorde han fyra mål från sin ytterplats. Med
sina sex mål i en och samma match har han bara två övermän i vårt land, Gunnar Nordahl och Arne
Hjertsson. Dessa ståtar med sju gjorda mål i en allsvensk match.

Snabba fötter och händer
Hasse var även en utmärkt handbollsspelare. Han gjorde sex A-landskamper och representerade
KFUM Trollhättan som då spelade i näst högsta ligan. Han hoppade, enligt uppgift, som bäst 6.50 i
längdhopp och sprang 100 meter på 11 sekunder blankt. Vilka spelare gör det idag? Hasse spelade
sålunda med fart och till yttermera visso med bollen under kontroll.

Åter till Trollhättan
Efter säsongen 1959 vände Hasse hemåt. Han hade då gjort 139 matcher och 44 mål för vårt grönvita
Sällskap. I moderkubben blev det flera säsonger med samma antal gjorda mål som hos oss, 44
stycken.

Akademiker i arbetarlaget GAIS
Hasse vurmade för utbildning i hela sitt liv. Han examinerades på dåvarande Lärarseminariet i
Göteborg och verkade sedan som folkskolelärare i Trollhättan med bland annat uppdrag som
handledare för lärarkandidater. Han var sålunda en av de första akademikerna i vår klubb.

Sist i raden
Hasse Olsson blev den siste av det stolta mästarlaget från 1954 att lämna oss. Vi får med oss alla
minnen från fornstora dagar när vi nu böjer våra huvuden för en äkta hjälte i vår grönvita och
grönsvarta historia. Låt bara inte Hasse bli den siste utan den senaste mästaren i GAIS.
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