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Prolog

När fanns de första förhistoriska hästarna på jorden? Hur har utvecklingen på denna planet sett ut
över tid? Ungefär för 230 miljoner år sedan utvecklades de tidigaste dinosaurierna. De flesta dog i en
enorm massdöd. Ungefär 75 % av planetens arter dog plötsligt för cirka 66 miljoner år sedan. Endast
ett fåtal överlevde, små fjäderklädda varelser som så småningom utvecklades till vår tids fåglar fanns



kvar. Dinosaurierna härskade vår planet i cirka 164 miljoner år. På grund av ett nedslag av en asteroid
skapades förödelsen. Ett stort moln av föroreningar lade sig över planeten. Solljuset blockerades.
Medeltemperaturen sjönk. De dinosaurier som inte redan hade dött i bränder på grund av
jordbävningar, drunknat i jättetsunami dog nu, e�ersom vä�ligheten inte längre kunde växa på grund
av ett kompakt mörker som lade sig runt jorden i ungefär en tioårsperiod. Nästan all plankton i haven
dog ut och därmed nästan samtliga stora havslevande varelser dog på grund av svält.

För ungefär 50 miljoner år sedan utvecklades de första däggdjuren. Vetenskapen tror att den mest
avlägsna släktingen till dagens hästar som �nnits, levde då. Vidare tror vetenskapen att urhästen såg
ut ungefär som en blandning av häst, åsna och hund. Den var mycket mindre än dagens vanliga
hästar. Den hade fyra tår med trampdynor på framfötterna och tre tår med trampdynor på bakfötterna.

Hästen tros ha utvecklats i Nordamerika, och där e�er att ha spridits vidare till Asien. Hästen finns nu
över hela världen och är ett av våra mest älskade djur. Hästar kan se väldigt olika ut, det gör att de
också passar till olika saker. Idag är den officiella användningen av hästar i stort sett begränsad till
polisrytteri, ceremoniellt kavalleri och hästsport. Hästar är tåliga och anpassar sig bra till både värme
och kyla. Hästen är i grunden, i det vilda tillståndet, en kringströvande gräsätare med flykt som bästa
försvar. Hästar lever tillsammans i flockar. Hästar rangordnar sig, alla vet vem som är ledaren, vem
som bestämmer och däre�er är de alla trygga i sina roller.

I världen i dag uppskattar man antalet hästar till cirka 60 miljoner. I Sverige finns ungefär 355 000
hästar. Tidigare var hästen en stor och viktig hjälp i arbetet på bondgården. Den har använts som
dragdjur och drog bland annat bondens maskiner på åkern. Nuförtiden har vi inte sällan hästar för att
det är en trivsam och trevlig sysselsättning att rida. Hästen och människan har levt sida vid sida i flera
tusen år, har �ngerat som transportmedel samt hjälpt till att dra tunga bördor. Förr i tiden var hästen
också viktig för att få skinn till kläder, mjölk och mat att äta.
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Jägersro Trav och Galopp

Müllers Memorial

Varför fanns Riksförbundet M Sverige, representerade av lokalklubben Skåne
Sydväst på Jägersro en lördag i oktober? Höjdpunkten denna lördag den 22
oktober, är att det åter var dags för Müller Memorial ett av Sveriges absolut äldsta
storlopp som avgjorts sedan 1927, och som skapat rader av stora vinnare.

Men hur började det en gång i
tiden? 1906 träffades två herrar vid
namn Christian Lauritz Müller och
Bror Cederström i Malmö och
beslöt sig för att tillsammans med
ett antal intressenter köpa
egendomen Jägersro, 5 km sydost
om Malmö. Müller var byggmästare
och travman, Cederström överste.
C.L. Müllers Memorial är ett årligt
svenskt travlopp som körs på

Jägersro i Malmö. Loppet körs sista lördagen i oktober. Loppet körs över distansen
2640 meter med autostart. Det är ett Grupp 2-lopp, det vill säga ett lopp av näst
högsta internationella klass. Loppet till minne av den dansk-svenska
byggmästaren Christian Lauritz Müller. Loppet brukar locka både svenska och
utländska stjärnhästar. Flera världsstjärnor har vunnit loppet. Året efter, 1907 den
20 maj, invigdes Jägersro under bolagsnamnet AB Skånes Galopp- och Trafbana.
Fortfarande är Jägersro landets enda bana gemensam för både trav och galopp.

Framtidsdag i samarbete med bland annat M Sverige

Historiska Müllers Memorial möter framtiden. Sista lördagen i oktober är en
historisk dag. Till minne av travmannen, byggmästaren och jägersro-grundaren
C.L. Müller, körs sedan snart 100 år tillbaka ett storlopp rankat som ett av de
viktigaste bland travvänner. I år är Müllers Memorial inte bara en länk till historien
dagen är också en framtidsdag. En dag då Riksförbundet M Sverige genom
lokalklubben Skåne Sydväst blivit inbjudna till utställningen om det nya Jägersro
och hur innovativ teknologi ska göra framtiden smart och gränslös.
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Vår utställningsmonter

Vi möttes av ansvarig personal på utsatt tid vid huvudentren från Jägersro Trav
och Galopp. Blev anvisad vår plats inomhus i den stora utställningshallen. Vi fick
en bra plats, vi syntes på långt håll. Vi monterade våra Roll-up, antal tre styck. Två
med vit bakgrund med ett stiliserat M och mellan dessa M 100 år. Vi dukade upp
på det tillhörande bordet våra tidningar och foldrar, viltremsor och reflexer med

sina foldrar. P-skivor och pennor
samt påsar att bära i. Vi gjorde även
så att vi lade ett exemplar av alla
våra kampanjprodukter i påsar och
hade dessa klara att dela ut till de
som stannade till i förbifarten och
överlämnade dessa. Vi hade många
intresserade besökare, det blev
många frågor om vilken typ av
drivning som är bäst, ren el,
elhybrid, bensin eller diesel. Eller
ska man vänta på något annat? Hur

och när ska en elbil laddas? Är det bättre att köra med kraftig motorbroms, när
man släpper gasen eller ska man använda frihjul? Om jag köper en elbil idag, får
jag någonting för den när jag ska byta om 4 eller 5 år? Vilka kostnader, skatter,
pålagor kan man förvänta sig att en kWh el kostar om ett par år när många kör
elbil? Räcker elen till här i Skåne?

Epilog

Med avseende på alla de frågor vi fick är intresset mycket stort för ny teknik och
eldrift. Riksförbundet M Sverige har en viktig roll att fylla. Det är inte lätt att välja
fordon idag. Höga priser på nya fordon. Dyra servicekostnader. Vilka garantier
finns på begagnade fordon? Hur länge håller ett batteri? Vilka prisgarantier finns,
hur stora pålagor kommer staten att lägga på en elbil när tillräckligt många köper
eller leasar en elbil? Frågorna är intressanta och viktiga, här måste vi som
organisation finnas, dels för att hjälpa kunden, dels för att vara en aktör mot
leverantörerna.
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