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ÅS

En levende bauta

Vakt- og visemesteren, er tittelen Otto Nielsen i NRK ga Josef G. Larssen. Nå fyller han 90 år, og i kveld feires han med konsert
på Ås stasjon. FOTO: BJØRN V. SANDNESS.
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Artikkelen er over 10 år gammel

I Ås er han mest kjent som leverandør til Uka-revyen og vaktmester på
Fellesbygget. I Bergen rulles den røde løperen ut når han ankommer byen.
Søndag fyller vakt- og visemester Josef G. Larssen 90 år.
DEL
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Derfor vil du ikke bli kvitt «ølmagen» – til tross for
regelmessig trening
Avsender: T+

ÅS: I 50 år har han bodd i Ås. Barndom og ungdom hadde han i Rogaland, i Stavanger og Skudeneshavn. Jobben
som vakt- og varmemester på NLHs Fellesbygg, trakk ham tilbake til Åsbygda i 1958. Første gang kom han som
jordbrukslærling i 1943. Det var da han møtte Ås-jenta Valborg Sørensen, og de to ble et par. Det er de fremdeles.

Konsert på stasjonen.
Kaffebordet er vakkert dekket til ØBs utsendte.
– Det hadde vært mer på bordet hvis Valborg hadde vært hjemme, sier Josef beskjedent.
Valborg er imidlertid på sykehus. Derfor blir det ingen stor feiring av 90-årsdagen. Visekunstneren skal imidlertid
feires på Ås stasjon i kveld, etter initiativ fra musiker, sanger og venn Håkon Paulsberg. Sammen med Terje Norum,
tangenter, og Freddy Holm, strengeinstrumenter, skal Paulsberg fremføre et utvalg av Josefs viser.
Paulsberg og andre som vil synge visemesterens tekster, har mye å ta av. Hvor mange han har skrevet, vet han ikke
engang selv. For tre år siden ble viseboken "I morgon, i morgon, men ikke i dag" utgitt. Her er hundre av Josef G.
Larssens viser trykket med tekst, noter og besifring. De hundre er også bare et lite utvalg.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Søndagsposten.
Skrevet tekster har han gjort siden folkeskolen. Den oﬃsielle debuten er revyen "Jæren i solskinn", skrevet for Klepp
Amatørteater i 1944-45. Siden har det blitt viser og manus for radio, tv og artister, og ikke minst til Uka i Ås.
Josef G. Larssen var fra 1958 fast viseleverandør til NRKs legendariske Søndagsposten, ledet av Otto Nielsen.
Samarbeidet med Søndagsposten fortsatte til Otto Nielsen gikk av som redaktør i 1979.

Salhuskvintetten.
Vestlandets populære Salhuskvintetten ﬁkk utallige tekster fra Josef, blant andre hiten "Det skal bli andre boller når
papen kjem hjem". Gjennom mange tiår samarbeidet han med kvintettens Monrad Holm Johnsen, som satte
melodier til visene.
Finn Ludt, Kåre Siem og Sigmund Groven er andre som har tonesatt hans tekster. I alt har han samarbeidet med 18
komponister.
Viseduoen Kari og Ivar Medaas sang Josefs sanger, blant andre "Vær glad i den nasen du har". Alf Prøysen sang
"Vegvoktervisa", 3 Busserulls har brukt hans viser, og det har ikke minst Stanley Jacobsen.

Josef G. Larssens viser er sunget av mange kjente norske artister. Han har også skrevet tekst og manus for revyscene, radio og
tv. FOTO: BJØRN V. SANDNESS.

Josef G. Larssen, visekunstner i Ås, fyller 90. FOTO: BJØRN V. SANDNESS.
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