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TRE GENERASJONER: Terese Hallén-Hasaas (33) har mye å lære om hanskebutikken faren Alf Terje har drevet siden 60-tallet. Da hun selv var liten var hun med pappa på jobb, og nå er det Martine på ett år som er med mamma i 

Reportasje

Kaster kappen og plukker 



SMALL TEAMS 
FOR BIG MATTERS

BA-HR er rådgiveren du jobber tett sammen 
med når store transaksjoner skal gjennomføres, 
når viktige tvister skal løses, og når kompliserte 
juridiske oppgaver skal utføres.

Vi vil bidra som en effektiv diskusjonspartner, 
rådgiver og problemløser for norske oppdrags-
givere i lokale eller internasjonale forhold, og for 
utenlandske aktører med utfordringer i Norge.

Advokatfirmaet BA-HR DA

Tjuvholmen Allé 16, 0252 Oslo  

+47 21 00 00 50 | post@bahr.no | www.bahr.no 

om er med mamma i butikken.  FOTO: EIVIND YGGESETH

er opp hansken

Advokat Terese Hallén-Hasaas tar 
ett år fri fra Kluge for å være daglig 
leder i en av Oslos mest tradisjons-
rike hanskebutikker.
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Til daglig jobber 33-åringen med skat-

terett, selskapsrett og personvernrelaterte 

spørsmål, men nå skal hun i stedet kon-

sentrere seg om salg av hansker, vesker, 

paraplyer og lommebøker.

Sceneskiftet fremstår ganske drastisk 

for utenforstående, men for Terese er de 

nye omgivelsene ganske vante. Hennes 

familie har nemlig drevet med produk-

sjon og salg av hansker i seks generasjoner.

Hansker i blodet
Når Finansavisen Jus møter henne i for-

retningen på hjørnet av Roald Amundsens 

gate og Stortingsgaten i Oslo, nærmest 

vegg-i-vegg med klesforretningen Ferner, 

så er tre generasjoner Hallén tilstede.

Hun selv, hennes far Alf Terje Hallén og 

datteren Martine på ett år.

– Vi har familiebilder av meg som er 

tatt i butikken da jeg var like gammel som 

datteren min, sier Terese.

Det var ingen selvfølge at hun skulle 

jobbe for familiebedriften, men hun har 

hatt lyst selv. Faren hennes har drevet 

med det siden han var tenåring, men 

Terese og lillesøsteren hennes har valgt 

andre karriereveier. 

– Anette har blitt lærer og Terese valgte 

jus. Jeg har aldri presset noen av dem til å 

overta butikken, men jeg er veldig glad for 

at Terese viser interesse for selskapet og ser 

på muligheter for videreutvikle driften for 

fremtiden, sier pappa Terje.

Han fyller straks 75 år og tilbringer mer 

og mer tid i varmere strøk.

Men la oss spole litt tilbake i tid.

Drev fabrikker og butikker
Det var Tereses tipptippoldefar Jöns Chris-

tian Hallén som startet det hele. I 1822, i 

en alder av 26 år kom han til Kristiania fra 

Sverige og livnærte seg som hanskemaker.

Sønnen Jørgen Hallén fulgte opp som sko-

maker, samtidig som han drev hanskeutsalg.

For mange Oslo-borgere er Halléns 

hanskebutikker kjente. Etter hvert som nye 

generasjoner kom til, utvidet virksomheten 

seg.

Hallén-familien anla et eget garveri ved 

Grünerløkka i Oslo.

– Det jobbet over 100 mennesker med 

produksjonen den gangen, sier Terese.

På det meste hadde familien nesten 10 

utsalgssteder, blant annet i Karl Johansgate, 

på Stortorvet, og i Øvre Slottsgate i Oslo, 

men også butikk i Stavanger og Moss.

I dag er det ingen egenproduksjon igjen 

lenger, og bare én butikk eksisterer. Varene 

kjøper de fra andre hanskeprodusenter. 

Det finnes likevel et lite parti hansker 

igjen fra den opprinnelige produksjonen 

på 50-tallet. De er laget av villsvinnskinn 

og er meget eksklusive.

Ett års tenkepause
– Skal du gi deg som advokat?

– Jeg skal bruke dette året på å sette meg 

inn i driften. Så får vi se. Jeg håper egentlig 

at jeg kan fortsette med jus og drive familie-

bedriften ved siden av. Det kan hende at min 

søster involverer seg mer etter hvert også.

Hun har mange planer. Ny logo for be-

driften er utviklet. Terese har laget en nett-

side, startet med nyhetsbrev og registrert 

en Facebook-konto for butikken.

– Vi har sendt ut noen nyhetsbrev al-

lerede som har generert salg, sier hun.

På kveldene tar hun bilder av hansker 

og legger de ut på nettet. Hun liker å gjøre 

det meste selv. Da lærer hun bedre og får 

det som hun vil. Drømmen er å åpne flere 

butikker på sikt, slik Hallén hadde i gamle 

dager. Det er blant ideene som nå skal ut-

PRØVETID: Kluge har gitt Terese ett års permisjon fra jobben som advokat. Tiden skal hun bruke til å avgjøre hvilken karrierevei hun følger i årene som kommer.   FOTO: EIVIND YGGESETH

Jeg håper egentlig at jeg kan 
fortsette med jus og drive 

familiebedriften ved siden av
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redes i året som kommer.

Hun er veldig takknemlig for at Kluge 

har gitt henne ett års permisjon. Hun er 

nå blitt tobarnsmor og etter endt permi-

sjon med Martine som i disse dager be-

gynner i barnehage, så passet det å følge 

opp bedriften.

Får brukt juskunnskapene
Selv om butikkdrift kan virke fjernt fra en 

advokats hverdag, så tror Terese at hun får 

brukt mye av kunnskapene sine likevel.

Ser man på regnskapstallene til Alf 

Hallén AS, som er det juridiske navnet til 

butikken, så virker det ved første øyekast 

at hanskesalg er meget lukrativt.

Av driftsinntekter på 4,3 millioner kro-

ner i 2015, var resultatet før skatt 7,3 mil-

lioner. Det skyldes at hanskebutikken like 

mye er et investeringsselskap.

Bedriften har i sin tid eid mange eien-

dommer i Oslo som nå er solgt. Pengene 

har blitt reinvestert, blant annet i aksjer. 

I og med at Terese Hallén-Hasaas har 

jobbet med arv og generasjonsskifte for kli-

enter i Kluge, og alt som følger med av skat-

terett og selskapsrett ved omorganisering 

av bedrifter, så vil hun nærmest fungere 

som en husadvokat for hanskeselskapet. 

Skulle det oppstå noen tvister, kan hun ta 

seg av det også.

Partnerdrømmen er ikke død
– Du møter kanskje en god del kolleger 

også i butikken?

– Ja, vi ligger jo sentralt til i sentrum og 

det er stadig vekk advokater innom for som 

handler paraplyer, hansker og vesker som 

de bruker på jobb.

– Du har klatret i Kluge fra du kom inn 

som advokatfullmektig. Nå er du seniorad-

vokat. Hadde det ikke fristet å bli partner?

– Jeg er så heldig at jeg har flere kar-

rieremuligheter. Nå skal jeg bestemme 

meg for hva jeg skal gå for. Går jeg tilbake 

til Kluge, så kan jeg love at jeg satser for 

fullt, men foreløpig har jeg rett og slett ikke  

bestemt meg, sier Terese.

NY PROFIL: Terese synes butikkens designprofil trenger en oppfriskning så uttrykket passer mer til den 

tiden vi lever i nå. Hun har fått laget ny logo, og snart er butikken også på nett så de kan selge varer over hele 

landet.   FOTO: EIVIND YGGESETH
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Kvale Advokatfirma styrker sitt team ytterligere 
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