
 

 

Læs og lær  

om Marcus og Martinus 





 
Tvillinger og pop-idoler 

 

Marcus og Martinus blev begge født d. 21. februar 2002 i byen  

Elverum i Norge. De er nemlig tvillinger. Først kom Marcus til verden, og 

efter 15 minutter fulgte Martinus.  

Mor Gerd, far Kjell-Erik, lillesøster Emma, storesøster Silje, Marcus og 

Martinus er en familie, der altid har elsket musik.  

Marcus og Martinus begyndte at synge, da de som 4-årige var med i et 

børnekor. På en ferie i Thailand var der om aftenen arrangeret et talent-

show, hvor hotellets gæster kunne deltage. Marcus og Martinus meldte sig 

og kom op på scenen for at synge. Arrangøren syntes, de var helt fanta-

stiske, så han anbefalede dem at melde sig til det norske MGP. 

 

- og det gjorde de. 



 
Svar på spørgsmålene 

 

Hvilket land kommer de fra?__________________________ 

 

I hvilken by er de født? ___________________________ 

 

Hvornår har de fødselsdag?__________________________ 

 

Hvem blev født først? _____________________________ 

 

Hvad hedder deres mor og far?________________________ 

 

Hvor var de på ferie? _____________________________ 

 



 
MGP - Melodi Grand Prix Junior 

 

Marcus og Martinus skrev sangen ”To dråper vann” og tilmeldte sig 

MGP Junior 2012. De var kun 10 år gamle. De blev valgt som  

deltagere, og minsandten om de ikke vandt.  

De var begge to vildt glade. Faktisk var Marcus så glad, at han fik 

kvalme og troede, han skulle kaste op. Så løb de afsted for at mod-

tage pokalen - men Marcus løb forkert, og Martinus måtte råbe efter 

ham for at få ham til at løbe i den rigtige retning.  

De var helt overraskede, og det var deres forældre også. Deres far 

havde håbet på, at de ville komme i finalen, men havde ikke fore-

stillet sig, at de ville vinde.  



 
Sandt eller falsk? 

 S F 
Deres MGP-sang hedder ”To liter vann” 

  

De var 10 år gamle, da de skrev sangen 
  

Deres far vidste godt, at de ville vinde 
  

Marcus fik kvalme, da de vandt MGP 
  

Martinus fik kvalme, da de vandt MGP 
  

Marcus var rimelig forvirret, da de vandt 
  

De fik en pokal, fordi de vandt MGP 
  



 
Succes 

 

De to drenge fik stor succes efter deres sejr ved MGP. De rejste rundt i 

hele Norge og optrådte for et stort publikum med deres MGP-vinder-sang 

og en ny sang, de havde lavet, ved navn ”Leah”. Sådan gik hele 2013. 

  

I 2014 tog de igen på turne rundt i Norge, nu med to nye sange: ”Du” og 

”Smil”. Marcus og Martinus har selv skrevet sangene. Ud over, at de er 

gode til at synge og skrive sange, kan Martinus spille lidt på klaver, og 

Marcus på guitar, og så er de dygtige til at danse.  



 
Skriv de manglende ord 

 

De to drenge fik stor ___________efter 

deres sejr ved _______. De rejste rundt i 

hele ___________ og optrådte for et stort 

______________med deres MGP-vinder-

sang og en ______ sang, de havde lavet, ved 

navn ”________”. Sådan gik hele _____. 



 Kontrakt 
 

Marcus og Martinus optrådte med deres egne få numre, og så spillede de 

også kopi-numre, når de gav koncert. Men i 2015 fik de kontrakt med 

Sony Music Entertainment, og når man har en kontrakt med et pladesel-

skab, så hjælper selskabet dig med at lave et helt album, og sådan gik 

det for Marcus og Martinus. Deres første album hedder ”Hei”. På dette 

album kan man høre de første fire numre, samt seks nye sange. Sangen 

”Plystre på Deg” blev det største hit. ”Plystre på Deg” betyder ”Fløjte 

til dig” på dansk.  



 Skriv de manglende ord 
 

Marcus og Martinus ____________ med deres 

egne få ___________, og så spillede de også 

_______-numre, når de gav koncert. Men i 

________ fik de kontrakt med _______ Music 

Entertainment, og når man har en __________ 

med et pladeselskab, så __________selskabet dig 

med at lave et helt ____________, og sådan gik 

det for Marcus og ___________________.  



 
På toppen af hitlisten 

 

Drengenes album ”Hei” gik direkte ind på den norske hit-liste VG-top 20. 

Den lå på top 20 i Norge helt indtil august 2017. Der var flere store 

hits på det album, og sangene blev streamet virkelig mange gange.  

I 2016 blev Marcus og Martinus nomineret til ”Spellemannprisen”, som er 

den største musikpris i Norge. De var nomineret i kategorierne; årets sang, 

årets nykommere og årets popgruppe.  

De vandt desværre ingen af priserne, men de er dog de yngste sangere 

nogensinde, som er blevet nomineret til en ”Spellemannspris”.  

 



 
Sandt eller falsk 

 S F 
Marcus og Martinus var nomineret til en film-pris 

  

Spellemannsprisen er en musikpris 
  

De vandt Spellemannsprisen 
  

De var nomineret i tre kategorier 
  

De var nomineret til årets rock-navn 
  

De vandt ingen priser  
  

De er de yngste, der har været nomineret til prisen 
  



I Danmark 

I august 2016 kom Marcus og Martinus første gang til Danmark for at  

give koncert. Det var aftalt, at de skulle spille på den lille scene i Tivoli 

i København, og at det skulle være muligt at møde drengene bagefter til 

et billede og en autograf. Man havde ikke regnet med at sælge så mange 

billetter. Et par uger før koncerten blev det besluttet, at drengene skulle 

spille på den store scene i Tivoli - og man var desværre nødt til at aflyse 

mødet med drengene bagefter. 

Klokken 5 om morgenen stod de første fans i kø foran Tivoli. De ville  

sikre sig en plads helt foran til koncerten. I alt mødte 11.000 fans op 

for at se Marcus og Martinus i Tivoli. 



Skriv det manglende ord 

Klokken ____ om _____________ stod 

de første _________ i kø foran 

__________. De ville sikre sig en 

________ helt foran til koncerten. I alt 

mødte _____________ fans op for at se 

______________ og Martinus i 

___________________. 



Sammen om drømmen 

 

I 2017 lavede instruktøren Daniel Fahre en film om Marcus og Martinus. 

En dokumentar-film, der fortæller om drengenes barndom og deres vej 

mod stjerne-status.  

Filmen følger drengene fra 2015, hvor de for alvor bliver populære og 

frem til efteråret 2016, hvor de laver deres første album med engelske 

sange. Man hører om drengenes liv og deres store succes, om deres store 

hits, der er vist over 30 millioner gange på YouTube og om deres  

Instagramprofil med mere end 500.000 følgere.  



Skriv svaret 

 

Hvem instruerede filmen? ___________________________ 

 

Fra hvornår følger vi drengene i filmen? __________________ 

 

Hvor mange visninger fik deres største hit på YouTube? __________ 

 

Hvor mange følgere har de på Instagram? __________________ 


