
                   

Du kan lese mer på http://www.dovrehallen.no/   og https://www.facebook.com/groups/563681710485070 

DOVREHALLEN  - En «brun» kulturperle. 

Bygget som har adresse Storgate 22B og Stenersgata 8 har innganger fra begge gater, men 

Dovrehallen ligger i Storgata. Det ble oppført som forretningsbygg av Christiania Bryggeri i 

1898, og står på byantikvarens gule liste. En kuriositet er at arkitektfirmaet Snøhetta 

tidligere hadde kontor i bygget, i etasjen over Dovrehallen. Derav navnet Snøhetta, høyeste 

topp på Dovrefjell. 

Dovrestua, en litt mindre restaurant, ligger på gateplan og Restaurant Dovrehallen i 2. 

etasje. Dovrehallen kabaretteater lå i underetasjen med inngang fra gårdsrommet. Dette var 

et folkelig skjenkested fra 1900 til 1950 med revyer og artistprogrammer. Fra 1951 til 1971 

var det tilholdssted for Det norske Studentersamfund. 

Dovrehallen og Studentersamfundet 

I 1951 fikk Studentersamfundet igjen et fast møte- og festlokale, Dovrehallen. Det gamle 

skjenkestedet og kabaretteatret nede i Storgata ble fast møtelokale og studentkro. På kort 

tid ble dette det sentrale møtestedet for oslostudentene, og var studentenes storstue helt 

frem til Chateau Neuf ble tatt i bruk i 1971. Bak disken stod fru Gundersen, den smørblide og 

trinne vertinnen, og tappet øl. Siden krigen hadde møtene hatt varierende oppslutning, men 

med fast ølservering på møtene ble det nytt liv i Studentersamfundet! 

Sentral arena for politisk debatt 

Det var her i Dovrehallen Samfundet igjen skulle få en rolle som sentral arena for politisk 

debatt. Debattene i Studentersamfundet stod påny i nær forbindelse med en bredere 

politisk offentlighet, og ble en til dels sentral del av denne offentligheten. De sentrale 

politikerne møtte til debatt i Samfundet og pressen refererte fra møtene. Møtene var 

velorganiserte og det ble lagt stort arbeid i å skaffe sentrale innledere. I Dovrehallen 

plasserte publikum seg på høyre eller venstre side av salen etter politisk standpunkt – men 

tonen var likevel gemyttlig mellom de to leirene. 

Dovrehallen Kafé og Restaurant ble etablert i 1907 og er i dag en av få gjenværende «brune» 

restauranter i Oslo. Her serveres førsteklasses, hjemmelaget mat til hyggelige priser. Med et historisk 

lokale og et vertskap som har tatt vare på de gamle tradisjonene er dette stedet for hygge og gode 

samtaler. Til alt overmål er det dans til «levende musikk» onsdag, fredag og lørdag. 

Det bør også nevnes at Dovrehallen er stamstedet til ølklubben Selskabet Christiania 

Restauration & Mjødcontrold af 1972. Dovrehallens kulturelle venner har tilholdssted i den 

tilstøtende baren og har mimrekvelder fra «den gang tier’n var gul, og femmer’n blå».  

Er´u i by´n, ta tur´n innom Dover’n ! 
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