
NORGES STØRSTE UTVALG

ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag   kl. 09.00 – 19.00
Fredag        kl. 09.00 – 16.00
Lørdag        kl. 09.00 – 16.00

Priser, foto, prøver, bestilling!
TEPPEABO

ALT PÅ LAGER I OSLO!
For bedrift og hjem

Kun Tvetenveien 55, Bryn/Oslo. Innkjøring Nils Hansens vei, tlf.: 22 64 86 40

VI SENDER OVER HELE LANDET!

TEPPEFLISER TIL MESSE OG BOLIG!

Gulvbelegg/vinylbelegg til fortelt
Mange foretrekker vaskbart belegg til fortelt.
Vi har over 200 design i bredder på 2, 3 og 4 meter
på lager.

Pris pr. kvm. fra kr. 68,- til kr. 350,-
Teppe til fortelt – Speedy

Gjennomprøvet kvalitet i en årrekke. Tette løkker, lam-
inert bakside. Tåler varme, sol og vann. Lav vekt. Grå 
eller blå farge. Bredde 4 meter.

Pris pr. kvm. fra kr. 138,-

Gunstig pris nå: 5 vakre farger
Tepper av polyamid - den beste syntetiske fiber. Lav løkke-

vev avgir ikke støv. Filt bakside gir mykhet og lett vekt.
1,65x2,30 meter med trådkant kr. 919,-. Med bånd kr. 1827,-.

2x2,5 meter med trådkant kr. 1140,-. Med bånd kr. 2175,-.
3x5 meter med trådkant kr. 2870,-. 4x5 meter med trådkant 

kr. 3600,-. Rundt teppe diameter 1,65 meter kr. 889,-.
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Balkonggress

Se priser, kvaliteter, farger og bredder på:

www.teppeabo.no

Størst på salongtepper

Ull wilton i alle størrelser til og med 
3x4 m. Runde tepper.

Vinylbelegg – gulvbelegg
Tåler vann bedre enn parkett/laminat og er mykere
å gå på! Unngå skjøt. Bredder på 2, 3 og 4 meter

Til bolig, bedrift, messer, utstilling, fortelt, dansegulv.
Over 200 design på lager.

Pris pr. kvm. kr. til kr.68,- 389,-

Vegg til vegg & løpere i metervare
Bredder på 0,67–0,70–0,80–0,90–1–1,20–1,33–2–3–4 og 5 meter
Reduserer kulde, støy og fallskader!
Til: Bolig, kontor, trapp, balkong, camping, messer, 
utstilling, båt, fortelt, RØDE løpere, søm av tepper.

ULL – SISAL – KOKOS – NYLON
Heldekk

fra pr. kvm. kr. til kr.75,- 998,-
Legging av
tepper og

gulvbelegg
omgående!

til terrasser, uteservering, messer, inngangspartier, 
båt, fortelt, og camping.

I flere farger, pr. 
kvm. fra kr.88,-

Vevde utetepper 
til338,-

i flere farger og mønstre fra kr. 198,- til kr. 298,-

Fra kr. 148,- pr. kvm.
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ELEGEN
latt tre uker senere. Hadde blitt re-
kruttert av tyskerne under fangen-
skapet. Omtales som «Dr. Harry»,
en agent som skulle infiltrere mot-
standsbevegelses organisasjon XU
og bryte den opp. Ble forsøkt lik-
vidert i 1944, flyktet til Sverige og
jobbet som dobbeltagent på slutten
av krigen i svensk og tysk tjeneste.

Ble fengslet i Sverige, utlevert til
Norge og rettssaken kom først opp
mot ham i 1948. Dømt til tvangs-
arbeid i tre og et halvt år.

FISKERSØNNEN
Leif Utne (1923- 1945)

Sympatiserte med Sovjetunionen
og dro i september 1940 til Mur-
mansk. Var med i partisangruppe
ledet av Frans Mathisen som had-
de etterretningsoppdrag i Øst Finn-
mark.

Utdannet telegrafist og med i
Marinegruppe 4090, en under-
gruppe av Den røde hær. Skulle
rapportere om konvoitrafikk og dri-
ve ubåtlos-tjeneste.

Ble tatt til fange av tyskerne i
1943. Ble så «omvendt» og brukt
av tyskerne i deres etterretnings-
arbeid. 

Ble året etter sendt til Oslo for
videre opplæring i telegrafi og me-
teorologi.

Senere ble han sendt til Bjørn-
øya på oppdrag, men var plaget av
sykdom og døde under en padletur
8. april 1945.

bbllee ddrreevveett aavv

gg ppeennggeerr
Ny bok utfordrer

gamle oppfatninger 

om andre verdenskrig

KRIGSHISTORIKER: Professor
Tore Pryser har funnet mye ny infor-
masjon om noen av de nærmere
hundre tusen nordmenn som ble et-
terforsket for landssvik under andre
verdenskrig. Foto: GEIR OLSEN


