
Historien om hvordan 

drømmefangeren blev til  

Fortalt til børn 

 

En gang for lang lang tid siden, så lang tid siden at der hverken fandtes biler eller mobiltelefoner, der 

boede der en indianer familie tæt på et højt bjerg i Amerika. Familien hed Lakota på indiansk, det betyder 

ven på dansk 

Der var en høvding, det var ham der bestemte over alle i familien, ja hele den lille by der lå neden for 

bjerget. Han var en stor mand og han bar en krone som var lavet af fjer.  

Oppe på det høje bjerg boede der en edderkop, ikke bare 

en almindelig edderkop, men en meget stor og meget 

klog edderkop. Denne edderkop havde også et navn, på 

indiansk var navet Ikto. Ikto var en meget klog og meget 

venlig edderkop og høvdingen gik ofte op på bjerget for 

at spørge Ikto når der var noget han ikke forstod. 

Høvdingen havde en lille søn der hed Mato, det betyder 

bjørn på indiansk. Mato havde i mange nætter haft 

dumme drømme. Han følte sig slet ikke som en bjørn, for 

om natten drømte han at han stod helt alene og ikke 

kunne finde sin familie. Så blev Mato meget ked af det og   

                havde slet ikke lyst til at sove om aftenen mere. 

 

 

 



Høvdingen vidste slet ikke hvordan han skulle trøste Mato, så han tænkte at han ville krave op på bjerget 

og spørge den kloge edderkop. 

Da han var nået helt op på toppen af bjerget, mødte han edderkoppen Ikto. Han sad i sit store spind i en 

hule og sov, men da høvdingen kom vågnede han og sagde” hvad kan jeg hjælpe dig med du store 

høvding” Edderkoppen snakkede et sprog som kun dem Lakota familien kunne forstå.  

Høvdingen fortalte om Mato og hans drømme. ”Ahhh” sagde 

Ikto, det kan jeg godt hjælpe dig og Mato med, nu skal du 

bare se… og mens han talte, fandt han en lang blød pind og 

bøjede den med sine mange ben til den var rund som en sol. 

Så begyndte  

Ikto ellers at spinde sit spind inde i ringen. Det blev et rigtig 

flot spind og så fandt han nogle fjer som fuglene havde tabt 

når de fløj over bjerget og med dem pyntede han ringen. Han 

så at høvdingen havde nogle perler om halsen og sagde at 

dem kunne han godt bruge til at pynte ringen med også. 

Til sidst var ringen færdig og Ikto sagde nu ” se denne ring, 

den er helt rund og det er livet også. Først bliver vi født, så 

vokser vi op og bliver voksne og til sidst er vi gamle og skal 

have hjælp igen som et lille barn og så er ringen færdig og  

                                                                                  livet kan begynde igen”  

”Det kan jeg godt forstå” sagde høvdingen. Men hvad med spindet inde i ringen? 

”se” sagde Ikto. ” kan du se at der er et hul i midten? Det kunne høvdingen godt.  

”Hvis du hænger denne drømmefanger op over din seng, så vil alle dine drømme komme op til mit 

spindelvæv og alle de gode tanker, alle dine gode drømme vil hænge fast i mit spindelvæv fordi det klister, 

men alle de dumme drømme og alt det du er bange for, det vil gå igennem hullet i midten og forsvinde op i 

luften.” 

”Det var smart” sagde høvdingen. 

” Giv nu denne drømmefanger til din søn Mato” sagde edderkoppen. ”fortæl ham hvad jeg har fortalt dig 

og hæng drømmefangeren over hans seng. Hvis han tror på den store kloge edderkop Ikto, så vil han ikke 

længere have dumme drømme” 

 

Høvdingen blev meget glad og skyndte sig ned af bjerget med 

drømmefangeren. 

Lige så snart han kom ned til deres telt, som var der hvor Mato’s seng 

stod, så hængte han drømmefangere op. Så kaldte han på Mato og 

fortalte ham den historie som du lige har hørt nu. 

Mato drømte aldrig drømte aldrig dumme drømme igen. Nu har du en 

drømmefanger ligesom Mato, som du kan hænge op over din seng og 

hvis du også tror på den store kloge edderkop Ikto, så vil du heller ikke 

have onde drømme mere. 
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