homomiljøets
grand old lady
fylder 100 år

1802

Ejendommen på hjørnet af Kattesundet og Lavendelstræde
i København opføres af murermester C. C. Martens i 1802.
I hjørnelokalet ligger en høkerbutik, som man mener også fungerer
som primitiv beværtning. Udtrykket ‘en høkerbajer’ er jo velkendt.

1852

I flere turistbøger om København er det omtalt, at der er værtshus
siden 1852, men dette kan ikke dokumenteres med kildehenvisninger.

‘Beværterbevilling til Centralhjørnet
gives første gang d. 7. april 1917’

1917

Først i 1917 indrettes egentlig beværtning som får navnet Centralhjørnet.
Høkerbutikken på hjørnet af Kattesundet og Lavendelstræde bygges
om og indrettes til rigtigt værtshus. Bl.a. installeres toiletter og pissoirer.
Den første restauratør, der får bevilling til udskænkning af stærke
drikke er Martin Sørensen Bjerre.
Bopælsregistre viser, at han
tager bopæl over Centralhjørnet
fra 1. maj 1917. Kopi af
registerblad indsat.
Beværterbevillingen gives
første gang d. 7. april 1917.

1920

Martin Sørensen Bjerre
sælger i 1920 Centralhjørnet
til Emil Thomsen, som har
stedet i 23 år, indtil 1943.

1933

Homoseksualitet bliver legaliseret
i Danmark, men det er stadig
usædeligt at være homoseksuel.

1939

Centralhjørnet er et sted, hvor
der kommer påfaldende mange
mænd, og igennem private
breve fra 1939 kan det påvises,
at Centralhjørnet er et sted,
hvor mænd mødes med
mænd.
Samme år får beværter
Emil Jørgen Thomsen en
advarsel om ikke at møde
beruset i sin beværtning.
Kopi af den originale
advarsel er indsat.

1943

Helmer Thomsen overtager
Centralhjørnet, men sælger allerede stedet året efter.

1944

Julius A. Jensen køber Centralhjørnet og giver
det en kort årrække tilnavnet Jyden. På billeder
fra den periode ses facaden med både navnet
Jyden og Centralhjørnet.

1948

Allerede i 1948 sløjfer man tilnavnet Jyden, og det gamle navn
Centralhjørnet er det eneste tilbage på facaden.
Samme år stiftes Forbundet af 1948, der senere får navnet
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, i dag LGBT Danmark.

1949

A. Mortensen overtager i 1949 Centralhjørnet.

1955

Frits Mortensen går i 1955 ind i rollen som restauratør, og det er i denne
periode, at Centralhjørnet bliver offentligt kendt som bøsseværtshus.

1960

Generalmajor Aage Højland-Christensen udsteder i 1960 en
kommandantskabsbefaling, der forbyder forsvarets personel i uniform
at frekventere bl.a. Centralhjørnet. Det skyldes, at man fra sædelighedspolitiet i mange tilfælde har fundet det nødvendigt at skride ind overfor
værnepligtige, der i uniform indlader sig på homoseksuel omgang
alene for at opnå gratis beværtning eller ligefrem økonomisk vederlag.

1961 – Den grimme lov

Folketinget vedtager i 1961 ‘Lov om kriminalisering af kønslig omgang’.
Den seksuelle lavalder for prostitution bliver hævet fra 18 til 21 år for
homoseksuelle. Det er nu strafbart for homoseksuelle at have sex med
en partner under 21 år, hvis der er penge eller gaver involveret. For
heteroseksuelle er den seksuelle lavalder 15 år og 18 år ved forførelse.
Medierne døber loven ‘Den grimme lov’ for dens diskriminerende virke og
forskelsbehandling af homoseksuelle. Den upopulære lov afskaffes i 1965.

“Det anses for stridende mod orden og
sømmelighed, hvis to mænd danser med
hinanden i et offentligt danselokale.”
Foreningen af Politimestre i Danmark, 1968

1968

I 1968 støtter justitsminister Knud Thestrup denne udtalelse indhentet
fra politidirektøren i København og tiltrådt af Foreningen af Politimestre
i Danmark: “I overensstemmelse med den blandt publikum herskende
almindelige opfattelse må politiet anse det for stridende mod orden

og sømmelighed, hvis to mænd danser med hinanden i et offentligt
danselokale. I konsekvens heraf vil politiet skride ind og bringe forholdet
til ophør, såfremt det kommer til dets kundskab, at en beværter i sit
lokale tillader mænd at danse sammen.” I foreninger skrider politiet dog
fortsat ikke ind. Tidskriftet Vennen forsøger at få lempet danseforbuddet, hvilket bliver afvist af justitsministeren.

1973

Danseforbudet ophæves i 1973, og det er nu muligt for to mænd sammen
at danse sig til varmen, da oliekrisen indtræder samme år.

1980

Homoseksuelle i Danmark raskmeldes fra den ene dag til den anden.
Diagnosen ‘homosexualitas’ fjernes fra listen af psykiske sygdomme.
Denne positive melding overskygges allerede i starten af 80’erne af en
katastrofe, da man identificerer hiv-viruset og aids-epidemien bryder
ud. Den seksuelt overførte sygdom lægger en voldsom dæmper på
bøssers lyst til at gå ud for at møde hinanden, hvilket naturligvis påvirker
Centralhjørnet, der helt frem til 90’erne mærker et fald i antallet af gæster.

1987

Diskrimination pga. seksuel orientering forbydes i 1987 ved lov.

1989

‘Lov om registreret partnerskab’ vedtages i Folketinget d. 26. maj 1989.

1980’erne og 90’erne

En tid med skiftende ejere, der bl.a. tæller Benny Larsson, Poul Erik og
Preben Lassen. Sidstnævnte overtager i starten af 90’erne Centralhjørnet
fra Poul Erik.
Det er også i denne periode musikken kommer til stedet. For at få lidt
gang i kludene medbringer personalet deres private rejsegrammofon,
så der kan danses til tidens toner. Siden investeres der i en jukeboks,
og gæsterne får mere medindflydelse på, hvad der spilles.

Preben starter traditionen med personale i
Drag til fødselsdagene.

2001

Efter Prebens død overtager Torben Boye Rasmussen Centralhjørnet,
som på dette tidspunkt er drevet uden de store indretningsmæssige
ændringer i mange årtier.

2002

Centralhjørnet indfører underholdning på 'Store Scene', der fra starten
består af seks ølkasser og to træplader. Denne primitive og lidt ustabile
scene bliver hver torsdag indtaget af drags, syngepiger og mange
andre former for underholdning, der kan støves op til en rimelig pris.
Bag klaveret er det altid ‘Kromutter’ Torben Boye Rasmussen, der
styrer tangenterne.

Samme år starter traditionen med ekstravagant oppyntning ved højtider.
Første år med julepynt, og siden er påske-, halloween- og sommer
dekoration føjet til repertoiret. Alt under mottoet: Det kan aldrig blive
for meget! En tradition, der gennem årene bliver verdensberømt.

2007

Centralhjørnet lukker i en kort periode. Mandag d. 4. juni 2007 starter
renoveringen af en 90 år gammel og slidt dame. Inventar bliver opmaga
sineret, vægge væltet, gulve brækket op, lofter pillet ned og de historiske,
men noget uhumske toiletter, rives ned. Tiden er kommet til en ansigts
løftning. Med en enkelt uges forsinkelse slår Centralhjørnet dørene op til
et helt nyt værtshus mandag d. 9. juli 2007. En ombygning foretaget med
respekt for det oprindelige værtshus bliver modtaget med stor glæde.

2008

'Hvis bare jeg kunne finde mine trusser så var jeg skredet'. Dette citat
fra 'Julefrokosten' sætter Centralhjørnet i mediernes søgelys, da Kirsten
Norholt forlanger kompensation for brugen af et kort videoklip på
stedets toiletskærm. Ekstra Bladet skriver: “Gi’ mig penge for mine
trusser”. Se og Hør skriver: “Misbrugt på bøssetoilet”. Sagen koster
Centralhjørnet 5.000 kr.

2010

Centralhjørnet modtager i 2010 AXGIL-prisen
som årets homobar.

2012

Centralhjørnet holder sin første store gadefest i forbindelse med
Copenhagen Pride lørdag d. 20. august 2012. Gader lukkes og festen,
der siden afholdes hvert år i forbindelse med priden, udvikler sig til at
være et ‘must’ for LGBT-folket og deres venner.

2015

Et filmhold indtager stedet, og følger igennem det meste af et år
livets gang på Centralhjørnet. Med Per Wennick i spidsen bliver det
til dokumentaren ‘Palle, Bent og bøssebaren’, som første gang sendes
på DR1 i december 2015.

2016

Centralhjørnets 1. sal brænder d. 15. december 2016. Stedet må
lukke, aftenens dragshow aflyses og et fyldt værtshus evakueres.
Homomiljøets 'Grand Old Lady' står med det ene ben i graven. Kun en
hurtig reaktion fra personalet og en effektiv indsats fra brandvæsenet
redder den gamle ejendom.
Personalet og en håndfuld stamgæster går straks igang med rengøring
efter vand- og sodskader, og det gamle hjørne kan allerede dagen efter
slå dørene op for gæster og ånde lettet op. Ingen led overlast.

2017

Centralhjørnet, verdens ældste stadig eksisterende bøssebar, runder
100 år. Jubilæet fejres med en hel uges fest og underholdning på den
efterhånden legendariske ‘Store Scene’.
Ved Danish Rainbow Awards i Cirkusbygningen stiller Centralhjørnet
op med hele sit hold af kunstnere. Hele salen tages for en stund
med på ‘Hjørnet’, da de leverer et forrygende show sammensat af de
populæreste indslag fra ‘Store Scene’.
Som de første nogensinde hædres Centralhjørnet ved samme lejlighed
med en AXGIL ærespris, som overrækkes af Lone Hertz.

