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Egentlig ville de bare giftes.
Forpligte sig til hinanden,
elske hinanden i medgang og
modgang. Morten Øland Lajer

sagde ja, da Mark Øland Lajer friede,
og da de gik i gang med bryllupsfor-
beredelserne i januar i år, henvendte
de sig til den præst, der havde kon-
firmeret Morten. Men præsten i Hø-
rup, Agnete Raahauge, sagde nej.
Hun foreslog i stedet, at de henvend-
te sig til præsten på Kegnæs. De valg-
te dog først at kontakte præsten ved
Broager Kirke, hvor Morten er døbt.
Men også fra præsten i Broager lød et
nej.

– Det blev sværere, end vi troede.
Agnete Raahauge i Hørup lod forstå,
at hun ikke syntes, at staten skal
regulere, hvad kirken skal. Og Karin
Kofod i Broager sagde også, at hun
ikke ville vie os, og at vi ikke be-
høvede at kontakte den anden præst
der, da hun var sikker på, at han hel-
ler ikke ville, husker Mark Øland
Lajer.

Da loven om, at mennesker af sam-

me køn kunne vies i folkekirken,
trådte i kraft i 2012, fik præsterne
ved landets kirker mulighed for at
sige nej. Og Morten og Mark Lajer
blev mødt af to præster, der med
Biblen i hånden argumenterede for
deres ret til at afslå. Derfor gik det
vordende ægtepar til sidst til præsten
på Kegnæs, Hans Havelund, der sag-
de ja. Da hverken Morten eller Mark
Øland Lajer har nogen tilknytning til
Kegnæs, rykkede Hans Havelund ud
til kirken i Broager og viede de to

mænd på henholdsvis 22 og 26 år en
solskinslørdag sidst i august i år. 

– Vi havde en fin snak med Hans i
januar. Han glædede sig, da han ikke
havde viet homo’er før. Så var der i
hvert fald en, der støttede os. Han
syntes så også, det skulle være i Bro-
ager Kirke, selv om han også kaldte
det et nødstilfælde. Og vi fik stor
hjælp af Rosa (Dall, kontorleder ved
Broager Kirke, red.), siger Mark Øland
Lajer.

Morten og Mark Øland Lajer bor i
Brønshøj ved København og med-
giver, at de lettere havde kunnet
finde en præst i Københavnsområdet,
der ville vie mennesker af samme
køn.

– Vi ville giftes på Als eller i Jylland,
fordi der er smukkest. Vi ville ikke
vælge efter, hvor vi lettest kunne
blive gift, siger Mark Øland Lajer, der
synes, det er et fint kompromis, at
præster kan sige nej til at vie homo-
seksuelle – især hvis alternativet
havde været at trække alle vielser ud
af kirkerne. 

Nej, nej og ja: Morten og Mark Øland Lajer ville giftes, men at blive det i kirken var
mere besværligt, end de havde ventet. Først i tredje forsøg fik de ja fra en præst. 

Bryllup
med forhindringer

,,
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Jylland, fordi der er 
smukkest. Vi ville ikke 

vælge efter, hvor vi lettest
kunne blive gift.
MARK ØLAND LAJER

Iden danske folkekirke forsøger vi at
være kirke i tiden – ikke for at jage tids-
ånd, men for at kunne tale kvalificeret

ind i vores egen tid uden at glemme, hvor vi
kom fra og uden at give køb på det bedste i
traditionen. Iblandt får vi nye ritualer og
Gud ske lov for det. Der har været en del
debat om vielser de senere år. Hvem, der
må gifte sig med hvem og hvor gamle de
skal være for at få lov til at bo sammen i
Danmark. Hvor det må foregå – i kirken
eller under pæretræet hjemme i haven eller
foran idylliske vandmøller eller andre pit-
toreske steder – og vigtigt for nogen – af
hvilket køn, ægtefællen må være. For to år
siden fik vi nye ritualer og det er fint.

Og det strider ikke mod evangelisk-lut-
hersk forståelse af ægteskabet, for ifølge
Martin Luther, så handler ægteskabet om, at
to mennesker indgår en juridisk pagt, hvori
de lover hinanden troskab og følgeskab, og
dét kan vi kun velsigne. Når et par kommer
og erklærer, at de gerne vil forpligte sig over
for hinanden og over for Gud og verden, så
er det faktisk en af de dybeste kærligheds-
erklæringer, man kan tænke sig: At jeg aner-
kender alt dit som dit, over for dig og al
offentlighed. Heri ligger den grundlæggen-
de kærlighedserklæring, som med sin for-
pligtethed, sin omsorg og med opgivelse af
sit eget for en andens skyld er et klart ud-
tryk for kristen kærlighedsforståelse.
(…)
Så Mark og Morten – hold fast i det, I har set
i hinandens øjne. Hold fast i kærlighedens
guddommelige blik. Hjælp hinanden til at
holde fast i troen på, og håbet om, at Gud
har øje og hjerte for jer. At Gud har løftet sit
blik og set jer, præcis som dem I er – ikke
bedre og ikke værre – og at han har lovet at
være med jer alle jeres livs dage indtil ver-
dens ende.

Kære Mark 
og Morten

Uddrag: Præst Hans 
Havelunds tale til brudeparret.
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77 par af samme køn blev sidste år gift i kirken. I 2012, hvor loven trådte i kraft,

blev 51 homoseksuelle par gift i kirken. 282 par af samme køn 
blev i 2013 borgerligt viet, i 2012 var det 213 par.

Desværre er der så forholdsvis få af denne type vielser, at Danmarks 
Statistik ikke kan opdele på område, oplyser Amy Frølander, fuldmægtig ved

Danmarks Statistik. KILDE: DANMARK STATISTIK
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Deter fint at kunne registrere
sig som partnere og træde

frem offentligt i stedet for at skjule
sig, men det er ikke det samme som
et ægteskab, siger Agnete Raahauge,
der afslog at vie Morten og Mark
Øland Lajer. For hende er ægteskabet
en familiestiftende velsignelse, der
begrundes i Skabelsesberetningens
ord om, at Gud befalede Adam og Eva
at blive mangfoldige.

– Jeg er meget imod loven. Mange
teologer begrunder deres tilslutning
til vielse af homoseksuelle med Lut-
hers ord om, at ægteskabet er en
borgerlig ordning, og mener, at det
må betyde, at ægteskabet er en ord-
ning, vi selv indretter efter tidens
behov. Det er imidlertid ikke, hvad
Luther mener med en borgerlig ord-
ning. Hermed mener han en af Gud

givet jordisk ordning til værn for og
opretholdelse af det jordiske liv og
som sådan en velsignelse. Derfor er
det heller ikke sådan, at homoseksu-
elle er udelukket fra Guds nåde, når
de ikke kan blive gift i kirken, lyder
det fra Agnete Raahauge.

Indstiftet af Gud
– Ægteskabet er indstiftet af Gud for
at værne om jordelivet. Det er ikke
ægtefællernes indbyrdes kærlighed,
der velsignes, men det er ægteskabet
selv som familiestiftende, der er
velsignelsen. Derfor gør man også
homoseksuelle uret og holder dem
for nar ved at sige, at deres part-
nerskab er en Guds velsignelse. Det
er jo blot noget, en række præster og
biskopper har fundet på, men det har
ikke Guds ord for sig.

Imod loven: Sognepræst Agnete Raahauge mener,
man lyver om, hvad ægteskabet er, når man kalder det

homoseksuelle partnerskab for et ægteskab.

Ægteskab skal værne om far, mor og børn

Præst Agnete Raahauge er meget imod 
loven om det kønsneutrale ægteskab.
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PA R T N E R -  O G
Æ G T E S K A B
Det kønsneutrale ægteskab, 
indført i 2012, skelner ikke
mellem vielser af mennesker 
af samme køn og mellem
mennesker af forskelligt køn.
Det registrerede partnerskab
blev afskaffet, da loven om det
kønsneutrale ægteskab trådte i
kraft. Der kan ikke indgås nye
partnerskaber, men man kan 
bibeholde den status, hvis 
man ønsker det, eller ændre sit
partnerskab til et ægteskab. 
Det foregår pr. mail ved at 
udfylde en formular. 
Så nu kan man i Danmark kun
blive gift uanset seksuel 
orientering og kønsidentitet
på rådhuset eller i kirken.
Fra 1989, da loven om registre
ret partnerskab trådte i kraft, 
til og med 2013 har knap 8500
par enten indgået et registreret
partnerskab eller er blevet gift.


