
År 1962 bildade han bandet The Donkeys, som antagligen 
förknippa med låtar som “Ved landsbyens gadekaer" 
och "Jag ringer dig på fredag." Parallellt var det också 
tid för en solokarriär , med bl a "Vi ska gå hand i hand." 
Keld Heick blev utbildad folkskollärare 1969 på Zahles 
Seminarium, men vi känner honom nog bäst, när han 
och Hilda turnerar landet runt och underhåller 
musikglada danskar.

- När Danmarks Radio 1978
relanserade den Danske Melodi
Grand Prix efter 12-årig  paus,
startade en ny era för Keld Heick
som fick en direkt koppling till
den populära showen. Redan
1978 var han med som textför-
fattare till Grethe Ingemanns
“Eventyr” och det blev starten
på en lång rad Grand Prix upp-
levelser. Totalt har Keld
vunnit nio gånger och deltagit
med 31 sånger genom åren, av
vilka han och Hilda har upp-
trätt med fyra. Keld var även
värd för showen 1993, 1999 och
2001.

Men det sliter på kroppen - 
Jag har spelat gitarr i mer än 

60 år, och det slutar jag 
förhoppningsvis aldrig med. 
Men åren går inte obemärkt 
förbi. Därför fick jag för ett 
halvt år sedan erkänna att stel-
heten hade blivit en verklighet.

Särskilt på morgonen kunde jag 
känna att mina fingrar inte kom 
igång och efter en skadad hälsena 
från en fotbollsmatch med våra 
barnbarn Eliot och Storm har jag 
accepterat att kroppen inte längre 
är 35, fast i sinnet känns det så, 
säger den folkkäre musikern med 
glimten i ögat.

Rekommendation av en vän 
- För en del år sedan var Hilda
och jag i Kina med några goda
vänner. Vi vandrade bland annat
förbi några ingefäraodlingar där
bönderna berättade hur speciell
och bra deras ingefära är och
även effektiv mot ledbesvär. Då
tänkte jag inte så mycket på det,
men var ändå övertygad av alla
rapporter om ingefärans gynn-
samma effekt. Denna kunskap har
nu hjälpt mig när jag är 71 år.
När en väninna berättade för mig
om en relativt ny ingefäraprodukt,

så tvekade jag inte och kände 
att jag nu var mogen att prova 
om detta också kunde hjälpa 
mig och mina stela och ömma 
leder.

Vilken lättnad
-Efter bara 4 veckor med kaps-
larna kunde jag känna en skill-
nad. När jag lät fingrarna löpa
över strängarna på gitarren så
kändes det lättare, ömheten var
i stort sätt borta, och så är det
fortfarande med bara en kapsel
dagligen. Det är en stor lättnad
i vår hektiska vardag på
landsvägarna, slutar Keld
medan han tar gitarren tittar
på Hilda och spelar lite av en
av de gamla klassikerna: ”Vi
skal gå hand i hand”. Och så
lägger han till med ett leende
“Nu utan ömma fingrar”.

Hilda och Keld Heick i sin 
lägenhet i Skodsborg, som 
nyligen blivit såld. Den 
livliga toypudeln, Bertil,  
håller också  familjen i trim, 
när han skall rastas och 
man bor på 3 våningen. ”Vi 
tar naturligtvis trapporna, 
ler Keld.

Ytterligare information
Kapslarna som Keld Heick använder heter ZinCuFlex® i 
Danmark och Fytoflex® i Sverige. De innehåller ett unikt 
komplex med standardiserade extrakt av ingefära och 
gurkmeja, som hjälper mot ömma och stela leder. Dessutom 
ingår vitamin C som bidrar till bildningen av kollagen som är 
viktigt för normal funktion hos kroppens leder och brosk.
Fytoflex® kan i Sverige endast köpas via internet. Pröva på 
erbjudande: 75 kapslar för 169 kr (inkl moms och porto).
Kontakt:  www.fytoflex.se 

Ömma fingrar  gjorde det 
svårt att spela gitarr

Keld Heick om att komma
i reparationsåldern




