
 

Lukas Graham investerer i dansk drinksfirma 
 
Den danske superstjerne Lukas Graham køber sig ind i firmaet DANSK Beverages ApS, der 
står bag Danmarks første Hard Seltzer. (Hard Seltzer er Dansk vand med smag og alkohol). 
Dette er Lukas Forchhammers første investering i et drikkevareprodukt.   
 

- Danskerne har brug for et renere alternativ til en forfriskning med alkohol - med 
mindre sukker og færre kalorier, siger Lukas Graham. 

 
Han blev hurtigt interesseret, da han første gang smagte en DANSK. Og efter at have hørt 
visionerne om en drink der er udviklet og produceret i Danmark, med naturlig smag og færre 
kalorier er sanger Lukas Graham nu klar med en investering. 
 

- Om jeg er i studiet til en session eller holder en hyggelig middag derhjemme, byder 
jeg altid mine gæster en forfriskning, og jeg er vild med, at DANSK har tre 
smagsvarianter med vidt forskelligt temperament, siger Lukas Graham. 
 

- Nu er det ikke meget jeg selv drikker, men jeg har smagt på varerne og min egen 
favorit er klart den orange dåse med hyben og timian smag. 

 
 
 



Hos DANSK er man begejstret for det nye samarbejde. 
 

- Lukas Graham er indbegrebet af DANSK. Med et unikt blik for kvalitet og 
kompromisløshed har han taget verden med storm, og vi glæder os til, at han bliver 
en del af rejsen med DANSK – for nu er det snart tid til DANSK sommerhygge i mere 
end en forstand, siger direktør Kasper Kriby.  
 

- Lukas’ originalitet og livstil synes meget sammenligneligt med DANSK – begge er 
gennemdanske af natur. 

 
FAKTA 
 
Hard Seltzer består af danskvand, alkohol og smag. En DANSK indeholder fire procent 
vodka og naturlige smage. Et rent produkt i udtryk og smag og samtidig let på sukker og 
kalorier. De tre smagsvarianter er Hyben & Timian, Pære & Orangeblomst og Ribs & 
Ingefær. 
 
Alle produkter er udviklet og produceret Danmark.  
 
DANSK forhandles i hele landet hos blandt andet Meny, SuperBrugsen, Føtex Food og 7-
Eleven. Den fulde forhandlerliste kan findes på www.drinkdansk.dk 
 
For yderligere information: 
 
Kasper Kriby, Adm. Direktør i DANSK Beverages ApS 
+45 20746304 
kk@drinkdansk.com  


