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Egentlig begyndte det
med et forkert num-
mer. En sms fra Mark

Lajer havnede på Morten
Ølands mobiltelefon på
grund af en enkelt tastefejl.
Morten svarede på sms’en,
og sådan begyndte et ven-
skab for ni år siden, da
Morten var 13 og Mark 17
år. Det varede i syv år –
med pauser indimellem –
hvor de to skrev til hinan-
den på mobilen eller via
internettet. 

I løbet af de syv år kom
de til at kende hinanden
rigtig godt. Men det var
først, da de mødtes ansigt
til ansigt, at kærligheden
slog gnister mellem dem. 

Men så gik det også rigtig
stærkt. I april 2012 blev de

kærester, fire måneder
senere flyttede de sammen
i Brønshøj uden for Køben-
havn. 

– Og der har stort set ikke
været en dag siden, hvor vi
ikke har set hinanden – og
vi er ikke blevet trætte af
det endnu, siger Morten
med et smil.

Det kan ellers være svært
nok at finde tid til at pleje
ægteskabet i det daglige.
Mark Lajer er ansat ved DR
som it-mand. Morten Lajer
er ved at tage en HG-ud-
dannelse til salgsassistent i
skønheds- og kropspleje-
produkter ved Frisørskolen
i København og arbejder
desuden på Danmarks
Statistik om aftenen.

Snart efter, at de var
blevet kærester, friede
Mark første gang, måske en
kende overilet:

– Men jeg mente, hvad
jeg sagde, selv om jeg vist
bare sagde højt, hvad jeg
tænkte.

Et år senere friede han
igen, igen sagde Morten ja.

Stilfuldt og traditionelt
– Jeg har hele tiden villet
have et traditionelt bryllup,
endda gerne i kjole og
hvidt, siger 26-årige Mark.

– Jeg ville egentlig slet
ikke giftes, jeg troede ikke
på ægteskabet. Men Mark
fik mig overtalt. Men ikke
glitter og glimmer, hellere
traditionelt, siger Morten.

– Hvis vi skulle have
holdt brylluppet sammen
med vore venner, havde vi
nok valgt mere glitter og
glimmer som til vores
polterabend. Vi valgte det
stilfulde, også for ikke at
forskrække jyderne, siger

Mark, der omtaler sig selv
som københavner med
stort K, med et glimt i øjet.

Brylluppet stod i Broager
Kirke, hvor de to hånd i
hånd gik op ad kirkegulvet
og blev viet af Hans Have-
lund, der er præst i Kegnæs
og Lysabild sogne på Als.
For præsterne ved Broager
Kirke ville ikke vie to men-
nesker af samme køn.

Da Morten er døbt i Bro-
ager Kirke, har han ”brugs-
ret” til kirken, og derfor
kunne brylluppet alligevel
finde sted der – med en
præst fra et andet sogn. Og
efter vielse og velsignelse
kunne Morten og Mark
forlade kirken som rette
ægtefolk og tage til bryl-
lupsfest med 35 familie-
medlemmer og 15 nære
venner – en fest, der varede
til kl. 3.15. 

Morten og Mark Øland Lajer har sagt ja til hinanden i Broager Kirke. Foto: Else Højgaard

Fra venskab til ægteskab: Morten og Mark Lajer har kendt hinanden i ni år, men først da de for to et halvt år siden mødte 
hinanden ansigt til ansigt, slog det gnister. På en smuk dag sagde de ja til hinanden i Broager Kirke.

Af Else Højgaard
eho@jv.dk spørgsmål til brudeparret4 

Hvem af jer friede?
– Det gjorde jeg. Første gang var lidt pinligt, for jeg var lidt
beruset, og vi var på en cocktailbar. Men Morten sagde ja. Året
efter friede jeg rigtigt, og da var jeg ædru, men jeg var ikke
nede på knæ, fortæller Mark.
Hvorfor ville I giftes i Broager, når I bor i Brønshøj?
– Det betød ikke så meget for Morten, men jeg syntes, det
skulle være på Als eller Broagerland, da der er meget smukkere
og mere idyllisk end på Sjælland, fastslår Mark.
Hvordan holdt I fest?
– Vi var 50 til fest på hotel Baltic, hvor vi fik en fire retters
gourmetmiddag, siger Mark.
– Og så var der overflødighedshorn i stedet for bryllupskage.
Det havde jeg bestemt, for lidt royal er man vel, siger Morten.
Har I været på bryllupsrejse?
Nej, men vi tager på en lille en til Gran Canaria i januar og spa-
rer sammen til en større rejse, som vi skal på, når Morten er
færdig på Frisørskolen, siger Mark.

Forkert nummer blev til 
rigtig kærlighed
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