
 

 

 

De fire sangerinder kan ikke undvære 
hinanden. Nu genforenes bandet til 
Vesterbro Ringridning.  

Fra venstre: Bente Nissen, Ilse Dahl, 
Katrine Schmidt og Hanne Schmidt.  

Foto: Lasse Waarsøe Witt  

 Et musikalsk stykke kulturhistorie fra 
Als er genforenet for en stund. E Vos 

Piche er efter mere end ti år samlet igen og spiller på Vesterbro Ringridning i København 
lørdag.  

Elstrup: - Ta en tur mæ æ spritte. Ordene er ikke til at tage fejl af: Efter mere end et årti kan gamle og nye 
fans begynde at glæde sig. E Vos Piche har fundet mikrofonerne frem igen, og de er klar til at give publikum 
en stor oplevelse. 

Bandet er inviteret til at spille i København, når den årlige begivenhed Vesterbro Ringridning byder på 
sønderjyske traditioner og musik. 

- Vi blev spurgt sidste år af Tina Müller fra Alsie, om det var noget, som vi havde lyst til at stille op til, siger 
Hanne Schmidt og fortsætter: 

- Det var vi ikke længe om at overveje, og i foråret blev vi booket af arrangørerne. 

- Vi vil da gerne bakke op, det bliver sjovt, overlapper Ilse Dahl. 

Det er første gang, at de fire bandmedlemmer deltager i Vesterbro Ringridning, og de ser frem til 
arrangementet. 

- Der kommer flere af vores venner forbi, og vi forventer en strålende dag med et godt show, siger Bente 
Nissen. 

  

Vi har det forrygende sammen, vi kan ikke undvære hinanden.  

Bente Nissen, bandmedlem i E Vos Piche  

Sangkvartetten fra Als  



Bandet E Vos Piche består af Hanne Schmidt, Ilse Dahl, Katrine Schmidt, Bente Nissen.Startede tilbage i 
1972 og eksisterede frem til 2004. Derefter gendannet ved enkelte lejligheder. 

 

Er især kendt for numrene "E Spritte" og "Te Ringerien", og bandet har udgivet flere plader og singler. 

Spiller til Vesterbro Ringridning lørdag eftermiddag klokken 15.  

 Tilbage i øvelokalet 

E Vos Piche har brugt den seneste uges tid på at forberede sig til koncerten, hvor de har fået en halv time til 
rådighed lørdag eftermiddag. Og sangteksterne fra firserne har de ikke glemt. 

- Vi mødes jævnligt til hyggeaftener, og vi har vores gamle plader liggende, som vi tit har hørt igen og igen, 
siger Ilse Dahl. 

Kvartetteten lover, at publikum vil få de kendte numre fra sangkataloget serveret på scenen. 

- Vi leverer både "Te ringerien" og "E Spritte" til de fremmødte, garanterer Bente Nissen. 

De to sange er gennem årene blevet bandets kendetegn, der beskriver en sønderjysk kulturhistorie. 

- Numrene giver et godt humør hos alle, siger Katrine Schmidt, og vores børn kan tydeligt huske sangene. 

- Vi var unge, dengang vi skrev sangene, og jeg tror ikke, at vi tænkte så meget over, hvilken betydning 
numrene ville få siden hen, siger Ilse Dahl. 

Sangen "E Spritte" handler om spritbåden mellem Sønderborg og Tyskland, der var en populær tur for 
mange frem til nedlæggelsen af ruterne i slutningen af 1990'erne. For fans bliver E Vos Piches musik 
forbundet med nostalgi. 

Det er danske klenodier, som flere kan huske fra dengang, og vi møder fortsat mange, som gerne vil høre 
sangene igen, siger Bente Nissen. 

Måske flere koncerter 

De fire sangerinder har haft talrige oplevelser som band gennem årene, hvor de har mødt både Jodle Birge, 
Bjørn Tidmand, Dario Campeotto og flere andre kendte musikere til arrangementer. 

- Vi har spillet mange koncerter gennem tiden, men til sidst var det ikke det samme at fortsætte som band, 
siger Ilse Dahl. 

Gruppen gik i opløsning i 2004 efter flere årtier sammen, og siden blev det til en enkelt koncert i 2008, da 
Radio Als havde 20 års fødselsdagsarrangement. Venskabet mellem de fire er holdt ved alle årene. 

- Vi har det forrygende sammen, vi kan ikke undvære hinanden, siger Bente Nissen. 

Til spørgsmålet, om der kom nye udgivelser og flere koncerter, svarer bandet: 



- Der kommer ikke nye plader fra Vos, men vi er blevet spurgt af flere, om vi giver andre koncerter end den 
i København. Nu må vi se, siger Hanne Schmidt. 


