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Vita
En lidt glemt sangerinde i dansk pigtråd

Vita Jensen starter i musikalske karriere i folk-gruppen Vitaminerne omkring 1965/66. gruppen oplever en rimelig succes
med udsendelse af to singleplader.
Vita vil imidlertid prøve noget nyt og starter i begyndelsen af 1967 gruppen The In Crowd sammen med bl.a. Henrik Carlsen
fra de tidligere Les Rivals.
Gruppen har dog en meget kort levetid og Vita fortsætter i The Clan, en gruppe som produceren Jimmy Campbell har startet
med ham selv på trommer. Gruppen når at indspille en enkelt single inden denne gruppe også må lade livet.
Vita fortsætter en meget kort periode i The Baronets og når også her at være med på en singleplade.
Efter sigende var Vita med, da Tommy P. turnerede på Grønland i 1968 - og her slutter vist nok Vitas musikalske karriere i
Danmark.
Hun er vist nu bosat i Holland.

Vita med Vitaminerne
Vitaminerne dannes i 1965 med følgende medlemmer:
Vita Jensen, sang
Jørgen Nielsen, guitar og sang
Carsten Petersen, guitar og sang
Gruppen får ret hurtig succes i de københavnske folkemusikklubber. Efter en succesfuld turné til England og to pladeindspilninger, tegner fremtiden lys for gruppen.
Gruppen prøver, måske inspireret af Thr Byrds, at eksperimenterer med folkemusik i beatarrangement. En 5-mandsgruppe dannes, men forsøget lykkes ikke rigtig, og Vitaminerne stopper, men Vita fortsætter med de lidt hårdere
beatrytmer i The In Crowd.

EKSTRA BLADET d. 15. juli 1966

Ukendt dansk
gruppe stort
nummer i England
I al ubemærkethed er den herhjemme lidet kendte
folk-bluesruppe Vitaminerne gået hen og blevet et
stort nummer i England, hvor de for nylig har turneret
i 14 dage med det resultat, at de skal tilbage i oktober
for at spille i folkelubber og lave TV. Og pladetilbud
er der tale om.
Vitaminerne – opkaldt efter trioens såre vitale kvindelige medlem Vita med det lidt mere anonyme efternavn Jensen – har eksisteret i et års tid. De to mandlige medlemmer Jørgen Nielsen og Carsten Petersen,
der begge er shipping-elever, fandt sammen på ﬁrmaets toilet (siger de i hvert fald) over en fælles interesse
for amerikansk blues, hilbilly og folk.
De begyndte sammen med Vita at synge i Walther
Klæbels nu nedlagte ”Folk Scene” i Studiestræde, og
senere i Folk Club of Denmark. Begge steder faldt
publikum omgående for de tre gennemmusikalske
unges charmerende og – ingen vittigheder her – vitale sceneoptræden, som også temmelig omgående
medførte en indspillningskontrakt fra Sonet, som dog
endnu ikke er ført ud i livet.
Englandsturnéen kom i stand på en ret tilfældig
måde. Sammen med nogle venner havde Vitaminerne
planlagt at feriere i England og forhørte sig hos Walther Klæbel, om der var muligheder for lidt spille-arbejde. Det mente han nok, der var, og bad gruppen
om at indspille et bånd. Det blev sendt til England,
og resultatet blev, at Vitaminerne ferierede meget lidt
og spillede så meget desto mere på deres 14-dages
Englands-tur. Bl.a .optrådte de i Londons største folkemusik – og bluesklub Marque (to gange oven i købet). Englands største folkemusikklub Jug of Punch
i Birmingham, der indehaves af The Ian Campbell
Folk Club samt i Londonklubberne Scots House (Bert
Jansch faste tilholdssted), The Singers Club, Excelsior Folk Club og Mother Hubbard.

Englænderne blev så begejstrede for de tre danskere,
at de omgående kom med et tilbud om endnu en turné,
hvori både er involveret TV-optræden og pladeindspilninger for Sonets engelske søsterselskab Transatlantic.
Jørgen, Vita og Carsten tager den megen virak med
stoisk ro og koncentrerer sig for tiden kun om én ting
– at blive bedre. Og det inkluderer bl.a. skabelsen af
en femmands elektrisk folk-beatgruppe, som fagfolk
venter vil sige spar to til alt, hvad der hidtil er hørt
af elektrisk herhjemme. I hvert fald har Danmarks
største bureau, Scandinavian Booking Service, hvor
Walther Klæbel er tiltrådt som folkemusikmanager i
samarbejde med Knud Thorbjørnsen, taget Vitaminerne under vingerne.
Carsten Grolin
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UNG MUSIK

Ved Ole John

Stil skaber man selv
- Siger Vitaminerne, en kommende gruppe i dansk folkemusik
Det hører til sjældenhederne, at
danske musikere fra popafdelingen
har held til at gøre sig bemærket i
selveste England. Det er dog sket
for folk-blues trioen Vitaminerne
, som oven i købet blev så godt
modtaget i Londons folkeklubber,
at de er inviteret tilbage på en 8dages turné i oktober.
Herhjemme er der måske ikke ret
mange, som kender Vitaminerne
for trioen har faktisk kun eksisteret i et halvt år og har fortrinsvis
optrådt i klubber. Ingen i gruppen
er over 20 år, og de er alle tre som
de ﬂeste danske folkemusikere
opvokset i det inspirerende varme
musikmiljø i Walter Klæbels folkemusikklub i Dahlerupsgade.
Trioen består af Vita Jensen, som
delvis har lagt navn til gruppen,
samt Jørgen Nielsen og Carsten
Petersen.
Det var Jørgen og Carsten som
startede. De mødte hinanden som

shippingelever i samme ﬁrma, men
Vita siger, mens hun skruer på sin
medbragte transistorradio. ”Der
kom først rigtig skub i den, da jeg
kommed.”
Med højest forskellig musikbaggrund, som spænder fra pigtråd
over blues til moderne jazz, arbejder de tre sig målbevidst frem mod
en personlig udformning af folkemusikken, for som de siger: ”Stil
er ikke noget man efterligner, det
er noget man selv skaber”.
Det blev på en måde Englandsturen, som blev vendepunktet for Vitaminerne. Der ﬁk de for alvor bekræftet, at de var inde på det rigtige
spor, og det gav også ekstra vind i
sejlene, da de kom hjem igen. På
søndag går de i studiet for at indspille deres første plade, i september skal de optræde ved en folkemusikkoncert i Tivolis Koncertsal,
og når TV-udsendelsen ”Klar i studiet” starter igen til efteråret, får de

deres debut på skærmen.
Det er dog et spørgsmål, hvor
længe Vitaminerne vedbliver at
være en trio. De har store planer
om at udvide sig til en elektrisk
5-mandsgruppe og træner allerede
ihærdigt med to nye mænd, Ole og
Steen. I øjeblikket kalder de deres
musik for folk-blues, men arbejder som elektrisk gruppe hen mod
jazzpop eller folkbeat. Deres tekster og melodier henter de fra det
engelske og amerikanske folkemusikrepertoire, og de har overhovedet ingen ambitioner om at synge
noget på dansk.
De siger: ”Danske sange, det
ville være som at komme fra Nationalmuseet. Engelsk falder os helt
naturligt. Sproget tilhører også vor
generations musik. Hvis det endelig skulle være, vil vi omarrangere
Bjarkemålet, men så skal teksten i
hvert fald oversættes til engelsk.”

Udklip
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Vita med The In Crowd
Allerede i tiden med Vitaminerne var gruppem begyndt at ﬂirte med beatmusikken. Med det hele ender med at
Vita bryder med gruppen og sammen med tvillingbrødrene Henrik (tidligere Les Rivals) og Thomas Carlsen samt
Bjørn ”Orgy” Bjørner og Leif Jonnesen (fra Sten Vigs orkester) danner The In Crowd. Gruppen,som debuterer
i Holstebro-Hallen i februar, får ikke lang levetid, for hurtigt forlader Vita samt Bjørn ”Orgy” Bjørner den til fordel
for The Clan.

Børge den 23. februar 1967

Børge den 13

66

december 19

Vita med The Clan
Børgebussen i efterårsferien 1967
I foråret 1967 fortsætter Vita med at udforske beatmusikken, nu i The Clan, et dansk forsøg på at danne en ”supergruppe”. Efter et par måneder i ”øvelejr” er de parat til at
erobre Danmark.
Gruppen består af:
Jimmy Campbell; trommer (tidligere pladeproducer)
Per Mollerup; bas (tidligere Mad Caps)
Jens Bjørner; orgel ( tidligere The Defenders; The In Crowd)
Vita Jensen; forsanger
Ole Poulsen; guitar; dog hurtigt erstattet af
Niels Tuxen (tidligere The Lennons)
Gruppen for fra start ret stor medieomtale og debutterer i
Vordingborghallen den 21. juli 1967. I efterårsferien 67 turnérer de Danmark rundt med Børge-bussen og i fjernsynsudsendelsen ”Top Pop” den 23. september bliver deres
første og eneste single ”Do It Again Just A Little Bit Slower”
lanceret. Efter en del udskiftninger opløses gruppen allerede
i slutningen af året - og Vita er på vej mod The Baronets.

TOP POP
Top Pop den 23. september
1967, hvor The Clan spillede
L-O-V-E og Do It Again But A
Little Bit Slower.

Diskograﬁ.
Do It Again Just A Little Bit Closer/
Your Good Girls Gonna Go Bad

Ring Records R 5000 (Campbells eget pladeseskab)
A-siden blev i øvrigt som ”off scene” musik til ﬁlmen ”Far laver sovsen”.

L-o-v-e

Børge Topplade nr. 4 ; DGR 129 - oktober 1967- Flexidisc

L-o-v-e
Sonet SLPS 1252 samp. LP Ungdom hjælper Grøndlands unge.

I 2005 udkom på Frost Records 8 numre med The Clan på CD
Frost Records Miniclassics 0305
med følgende numre:
Do It Again Just A Little Bit Slower
Your Good Girls Gonna Go Bad
I’m Coming Home Baby
I Was Born To Be By Your Side
Mercy Mercy Mercy
Hush
Do It Again Just A Little Bit Slower.

BØRGE 21. september 1967

Vita med The Baronets
Ved Bee Gees-koncerten den 11. februar 1968 debuterer Vita med The Baronets i Tivolis Koncertsal. Først spillede The Baronets 3 numre uden Vita, for derefter at spille 3 numre med Vita, som a la’ Sandie Shaw sang i bare
tæer.
Samarbejdet med The Baronets varede dog ikke længe. Vita er med på en enkelt singleplade, og så er det
forbi, og hun er mere eller mindre ude af dansk pigtrådsmusik.

Vita nåede kun at indspille en enkelt singplade med The Baronets. I
foråret 1968 er gruppen i studiet og indspiller ”Here Comes The Sun” og
”Wonderful Day”, og det er kun på sidstnævnte at Vita er i den vokale
forgrund. Nummeret er skrevet af bassisten i det engelske band Wishful
Thinking, som var uhyre populære i Danmark på det tidspunkt. Nummeret
blev indspillet i ﬂere udgaver og i følge Claus Hagen Petersen eksperimenterede man med at få den karakteristiske ”Psykedeliske” modfaselyd
- Phasing på pladen, som han hørte på mange engelske plader. Det
endte med at trommeslageren Uno Tschicaja slog nogle trommehvirvler
på bækkenet, som efter optagelsen blev afspillet baglæns.
Sonet T 7254

