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Lukas Graham Forchhammer  
 

Lukas Graham er et dansk band. Forsangeren i bandet hedder Lukas Graham Forchham-

mer. Lukas blev født på sine forældres sofa i Christiania d. 18. september 1988. Hans 

mor, Eva Forchhammer, siger, at han var et vildt barn.  Hans far, Eugene Graham, var 

fra Irland og kunne ifølge Lukas godt give en lussing en gang imellem. Da Lukas var to 

år, fik han en filmrolle i ”Krummerne”. Han skulle spille den nuttede lillebror Grunk. 

På det tidspunkt begyndte han også at synge, og han var ret god til det lige fra han 

var helt lille. Da han var otte år sang han solo i Københavns Drengekor, og da han var 

10 år blev han første gang kropsvisiteret af politiet. Lukas var lidt på kant med loven, 

da han var barn og ung. Der var meget ballade på Christiania og Lukas bliver i 2005 

anholdt for gadeuorden. Han bliver dog senere frikendt og får 2000 kroner i erstat-

ning. Nogle af Lukas venner er på vej ud i noget kriminalitet, men Lukas vil noget mere 

seriøst med sit liv.  



 
ja nej 

Lukas hedder Graham Frederiksen til efternavn   

Lukas far hed Eugene Forchhammer   

Lukas mor hed Eva Forchhammer   

Lukas begyndte at synge, da han var to år   

Lukas var med i Københavns drengekor, da han var to år   

Lukas spillede med i en film, da han var to år   

Lukas voksede op på Christiania   

Lukas blev født på Christiania   



Jurist eller musiker? 

 

Allerede da han var 8 år begynder Lukas som sopran-solist i Københavns Drengekor. Når 

man synger sopran, synger man med en meget lys stemme. Det er oftest kun kvinder, 

der synger sopran - eller drenge før deres stemme går i overgang. Han har nogle  

venner, som han optræder med flere steder i Christiania. Samtidig drømmer han også om 

at blive advokat, og efter gymnasiet begynder han at læse jura. Det er det studie, man 

skal gennemføre for at blive advokat, eller jurist, som det også kaldes.  

Lukas og hans band får mere og mere succes. De laver en film til YouTube, hvor de 

indspiller to numre ”Criminal Mind” og ”Drunk in the morning”. Og pludselig deles  

nummeret igen og igen, og flere og flere danskere lærer Lukas Graham at kende. Og så 

går det stærkt. De får flere koncerter rundt om i Danmark. Og deres nye numre bliver 
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ja nej 

Når man synger sopran har man en meget dyb stemme   

Det er kun kvinder, der synger sopran   

Lukas sang sopran i Københavns Drengekor   

Lukas drømmer om at blive advokat   

Lukas bliver arresteret af politiet, fordi han lægger musik ud på YouTube   

Lukas får pludselig lov at spille koncerter i hele Danmark   

Politikeren, CC BY-SA 3.0  



 
Succes og sorg 

 

Til DMA (Danish Music Awards) i 2012 får Lukas Graham prisen for ”Årets nye  

danske navn”. De har succes. De har stor succes. Men pludselig dør Lukas’ elskede far, 

Eugene. Han får et hjerteanfald i september 2012. Han bliver kun 61 år gammel. Lukas 

fortsætter med at give koncerter, og nogle folk bliver ret sure over det. Lukas Graham 

sagde selv, at hans fars største ønske var, at Lukas ville få succes med sin musik.  

Hans far ville have ønsket, at han blev ved med at give koncerter.  

En dag sker der en ny ulykke. Lukas vågner op, og han kan slet ikke synge. Hvad er 

der dog i vejen? Han bliver undersøgt og får at vide, at han lever livet alt for hårdt. 

Han skal til at leve sundt. Han skal spise mindre og drikke mindre alkohol. Lukas  

beslutter sig for at leve sundt. Han taber 10 kilo, og han får sin stemme tilbage igen. 
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ja nej 

Lukas Graham fik tre musikpriser i 2012   

Der skete noget ulykkeligt i 2012   

Lukas’ bedstemor blev meget syg   

Hans fars største ønske var, at Lukas skulle få succes med sin musik   

En anden ulykke sker. Lukas brækker sit ben.   

En anden ulykke sker. Lukas mister sin stemme   

Man kan godt synge, når man har mistet stemmen   

Lukas vil leve sundt og taber sig 10 kilo.   

Paulae, CC BY 3.0 



 
Til Los Angeles 

 

Lukas Graham udgiver nummeret ”Mama Said” i 2014. Videoen bliver i løbet af nogle 

få dage set mere end 40.000 gange på YouTube.  

Lukas Graham rejser til Los Angeles for at skrive nye sange, for nu vil de lave sange til 

et amerikansk album, som skal udgives på et senere tidspunkt. De bliver inviteret til at 

være med i et TV-show, der hedder: ”Late Night with Conan O’Brien”. På det TV-show 

spiller de nummeret ”7 Years”. 98% af seerne stemmer på, at ”7 Years” er det bedste 

nummer, der er blevet spillet i showet nogensinde. Og så går det stærkt med karrieren. 

Lukas Graham ryger til tops på hitlisterne i Irland, Australien og England med det num-

mer. I USA er der en hitliste - med de 100 bedste sange lige nu - og Lukas Graham 

kommer med på den liste. De kommer helt op på andenpladsen på listen. Det er en ret 

flot placering af et dansk band.  

 

 



 sandt falsk 

40.000 gange bliver ”Mama said” vist på YouTube   

400.000 mennesker ser ”Mama said” på YouTube   

Lukas Graham er med i et amerikansk TV-show   

TV-værten hedder Conan Johnson   

98% af seerne kan ikke lide Lukas Grahams sange   

Lukas Graham kommer på andenpladsen på den amerikanske 

hitliste. 

  



Det er kæmpestort 

 

Nu skriver alle blade og aviser om Lukas Graham, og TV-stationer over hele verden vil 

gerne invitere Lukas Graham til at optræde i deres programmer. Og Lukas Graham tjener 

pludselig mange mange penge. I USA er man vant til at alt kan købes for penge, men det 

kan Lukas Graham ikke. Han vil selv bestemme, hvem han arbejder sammen med, og det 

er vigtigere end millionerne.  

I 2016 kom den store nyhed: Lukas skulle være far. Lukas og kæresten Marie-Louise 

Schwartz fik en lille pige d. 25. september 2016. Hun kom til at hedde Viola. Lukas 

Graham fortalte, at Viola både kan være en slags violin, en blomst (viol) og en farve 

(violet). I april 2020 fik parret endnu en datter. Hun kom til at hedde Billie.  



 sandt falsk 

Alle tv-stationer vil gerne have Lukas Graham med i deres 

programmer 

  

Lukas Graham er meget fattig   

Lukas Graham tjener mange penge   

Lukas Graham fortæller en stor nyhed. Han har fået en hund.   

Lukas Graham fortæller en stor nyhed. Han skal være far.   

Lukas Grahams kæreste hedder Marie-Louise   



My little pony - The Movie 

 

Lukas holder pause et par år for at være far og for at tage rundt i ver-

den og spille musik, men i 2017 skriver han et helt nyt nummer. Han 

skriver et nummer til den amerikanske tegnefilm ”My little Pony - The 

Movie”.  

Nummeret hedder ”Off to See the World”. Han har sagt, at det var fedt 

at skrive en sang til en film, som en masse børn skulle se, især nu, hvor 

han var blevet far til datteren Viola.  

 

Lukas fortæller også, at han, da han var lille, legede rigtig meget med 

My Little Pony hos sin kusine Sallie.  



 sandt falsk 

Lukas Graham skriver filmmusik til en Lego-film   

Lukas Graham skriver titel–melodi til My Little Pony   

Han er glad, fordi han har skrevet en sang til en børnefilm   

Lukas Grahams datter hedder Viviann-Viola   

Lukas Graham legede med My Little Pony, da han var barn   

Lukas Grahams fætter legede med My Little Pony   


