Rejsen til Amerika
Vi sejler med det gode skib Ottava fra Danmark. Året er 1866.
Mange udrejste til Amerika på grund af meget dårlige tider og
levevilkår i Nordeuropa.

I slutningen af 1800-tallet var der i Danmark store kampe mellem
regeringen, håndværkere og fabriksarbejdere om bedre løn og
arbejdsvilkår. Den kamp vandt regeringen, og så udvandrede mange
arbejdere og håndværkere til Amerika, hvor mange endte i Chicago.
De mange danskere rejste over vandet, fordi de drømte om et mere
retfærdigt og rigt liv. Man havde hørt, at der var overflod på alt, og
at man kunne købe jord billigt. I alt 350.000 danskere rejste på 70 år
til Amerika for at søge lykken.
Rejsen gik over Atlanterhavet. Først på store sejlskibe, siden på
dampskibe. Turen varede 8 til 14 dage, og de fattigste rejste på
dæksplads. Det vil sige, at de sad under åben himmel på dækket
med deres få ejendele i bylter.

Drømmen om et bedre og mere retfærdigt liv fik mange
europæere til at emigrere til Amerika.
Svenskere rejste, fordi småbønderne i Sydsverige sultede.
Irere rejste i stort tal fordi deres kartoffelhøst slog fejl. De fattige
landarbejdere levede af kartofler, men mange døde af sult.
Mange danskere rejste i midten af 1860´erne, fordi mormonerne
missionerede, og de omvendte rejste til Utah. Der ventede
Paradis på jord og man måtte have flere koner.

Den videre tur i Amerika foregik med tog, men hvis man ville
videre vest på mod de store landbrugsarealer på prærien, foregik
turen med Prærieskonnerter (trækvogne forspændt okser eller
heste) eller man brugte apostlenes heste (man vandrede).

Økseløbsgruppen tilsender billetter og
rejseplan midt i maj måned.
For at komme med, skal der laves en foropgave.
Microer, minier og juniorer
Patruljen medbringer en lille æske (ca. madkassetørrelse), som
patruljen opbevarer de guldklumper i, som de evt. finder på
deres vej. Man må gerne kunne se, at den er fra 1866.
Hver patrulje medbringer også 10 små ting, som de kan lave
tuskhandel med, hvis de møder indianerne. Fx perler, kam,
blyant, lille spejl eller lignende.
Storspejderne
Skal medbringe materialer til at flette en bordskåner, som skal
beskytte bordet for sorte ringe fra gryden (indgår som
selvstændig bedømmelse). Materiale er hør- eller hampesnor.
Pladen med søm kan være lavet kan være lavet hjemmefra.
Patruljen medbringer selv alle materialer, der er nødvendige til
at lave måtten. Materialerne afleveres ved indtjekning og
udleveres igen til patruljen på et tidspunkt fastsat af
Økseløbsgruppen.
Inspiration: Måtter og rosetter af Kaj Lund.
Seniorer
Skal illustrere, at de sover i en prærievogn på prærien.
Indgår som selvstændig bedømmelse.
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