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Museumsløp for 22. gang 
 

 
BUSSTUR: Egil Paulsen styrte bussen fra 1957 under årets Museumsløp. FOTO: Martin Moland. 

 

Av AV Martin Moland 

 

HORTEN: For 22. gang møttes veteranbilentusiaster til Museumsløp på lørdag 

 

Det var 22. året Horten og Omegn Veteranvognklubb 

arrangerte det tradisjonsrike Museumsløpet. Løpsleder 

Bjørn Munkvold forteller at man denne gangen hadde 

lagt inn flere forandringer i forhold til tidligere år. 

 

– Blant annet har vi lagt inn flere poster. Ved bueskytter-

foreningens lokaler skal man drive med bueskyting, 

mens Lokalhistorisk senter har laget en spørrekonkur-

ranse som gjør at man må ta hele senteret i bruk, sier 

Munkvold. 

 

Det var i år 32 biler som startet i Museumsløpet. Dette er 

ifølge Munkvold akkurat slik det pleier å være. 

 

– Vi er godt fornøyde med oppmøtet her, for dette er 

akkurat sånn det pleier å være, sier han. 

 

Det tilhører også sjeldenhetene at en buss er med i Mu-

seumsløpet. Men i år stilte en 1957-modell, som tidlige-

re har gått i rutetrafikk i Horten, på startstreken. 

 

– Det er Rutebilhistorisk forening, avdeling Vestfold, 

som eier denne bussen. Vi kjøpte den helt komplett, og 

har bare måttet gjøre kosmetiske endringer. Blant annet 

har vi nylakkert bussen for 60.000 kroner, sier avde-

lingsleder for Rutebilhistorisk forening i Vestfold, Ha-

rald Stenhaug. 

 

Også kameratene Espen Haug og Paul Bentsen deltok 

for første gang i år. De stilte med en Landrover fra 1969, 

og sier de deltar mest for moro skyld. 

 



– Ambisjonen er vel hovedsakelig å få gjennomført. Det 

er gøy å møte mange med lik interesse, og det er mest 

derfor vi stiller til start, sier Bentsen. 

 

Leder for Horten og Omegn Veteranvognklubb, Vidar 

Engebretsen, forteller at klubben i sitt jubileumsår ligger 

rundt 100 medlemmer. Det tallet er relativt stabilt. 

 

– Vi pleier å ligge rundt 100 medlemmer, også kommer 

det noen fra og til, sier Engebretsen. 

 

Han understreker at det ikke er nødvendig å eie en egen 

veteranbil for å få utbytte av et medlemsskap i klubben. 

 

– Det holder å ha interessen for å møte opp på klubb-

kveldene våre. Vi kan tilby et godt miljø for alle som har 

interessen, enten de har bil eller ikke, sier Engebretsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FØRSTE GANG: Det var første gang Espen Haug (t.v.) 

og Paul Bentsen stilte til start i Museumsløpet. De satset 

først og fremst på å gjennomføre. FOTO: Martin Mo-

land. 

 

 
ARRANGERTE: Leder for Horten og Omegn Veteran-

vognklubb, Vidar Engebretsen, hadde ikke mulighet til å 

stille i årets løp. Men hans egen veteranbil var selvfølge-

lig med. Foto: Martin Moland. 

 


