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Drømmejægere 

 

 

“Kan du høre det” Daniel spørger sin storebror Rasmus, 

som han deler værelse med.  

”Hvad snakker du om?” spørger hans bror. 

”Kan du ikke høre den støj, der kommer fra taget?” 

”Jeg kan ikke høre noget, bilder du dig selv ting ind 

igen?! Jeg håber du kan huske hvad mor og far har 

fortalt dig! For søren da!” siger Rasmus. ”Det er det 

samme med dig hver gang. Du hører 

noget, trække os ud af sengen, får os til at komme med 

dig og 

kun for at finde ud af, at der ikke er noget.” 

”Jeg ved det, jeg ved det.” siger Daniel. ”Men jeg kan 

virkelig høre noget nu og jeg går ind og vækker far.” 

”Det ville jeg ikke gøre.” hvisker hans bror. 

Daniel hører ikke efter. Han står ud af sengen og går 

over til hans forældres soveværelse. 
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Da Daniel går hen til forældrenes soveværelse kan han 

stadig høre lyde oppe fra taget. Det lyder som små fod 

skridt.  

Han går ind i forældrenes soveværelse og vækker 

forsigtigt sin far. 

”Far, far.” hvisker han. ”Far!!” en lille smule højere. 

”Hvad? Hvad er der galt, min dreng” spørger hans far og 

prøver at tørre søvnen ud af hans øjne. 

”Jeg kan høre støj oppe fra taget igen, far.” 

”Åh Daniel, kan du ikke huske hvad jeg har fortalt dig?” 

”Jo jeg kan.” siger Daniel. 

”For søren da, dér er ingenting oppe på taget min dreng, 

gå nu tilbage i seng.” 

”Far bare hør.” 

”Jeg sagde nej, gå tilbage i seng Daniel.” 

”Fint.” siger Daniel skuffet og går tilbage til hans 

værelse. 

Men på vej tilbage til hans værelse hører han en barnlig 

stemme hviske til ham: ”Daniel, kan du høre mig?” 

Det skræmmer Daniel og han løber direkte ind på hans 

værelse, hvor hans bror sidder i sengen og venter på 

ham. 
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”Der kan du se hvad jeg sagde, de vil ikke komme med 

dig mere.” 

”Sssshh.” siger Daniel. ”Noget eller nogen kaldte på mig, 

da jeg var på vej tilbage til værelset.” 

”Lad nu være, du ved jo, at jeg ikke tror på dig.” siger 

Rasmus. 

”Helt ærligt, jeg hørte den sige mit navn, det kom helt 

sikkert oppe fra taget.” 

”Læg dig nu bare til at sove, før mor eller far hører dig. 

Ellers får du bare ballade.” 

Daniel beslutter sig for, at hans bror har ret og går 

tilbage i seng. 

Et par minutter efter at Daniel har lagt sig i sengen, hvor 

han stadig tænker over hvad han hørte, da han gik 

tilbage til værelset, kan han pludselig høre det igen. 

”Daniel, Daniel er du stadig vågen?” 

Daniel kigger straks på sin bror, i håb om at han også 

hørte det den her gang, men Rasmus sover allerede. 

”Daniel, jeg ved du kan høre mig, er du stadig vågen?” 

spørger den barnlige stemme. 

”J… j… j… ja jeg er.” siger Daniel, uden at vide hvad det 

er han snakker til. 
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”Du skal ikke være bange.” siger den lille stemme. 

”Kunne du måske åbne vinduet for mig, det er virkelig 

koldt udenfor?!” 

Daniel kan ikke tro sine egne øre. ”Hvem eller hvad er 

du?” spørger han. Daniel ser ud af vinduet fra sin seng. 

Da han ikke kan se noget og han ikke får noget svar på sit 

spørgsmål, lægger han sig ned igen. ”Hvad skal jeg dog 

gøre nu?” tænker han for sig selv. Han beslutter sig et 

øjeblik for, at den eneste måde at få sin bror og forældre 

til at tro på sig, er at åbne vinduet og se hvor stemmen 

kommer fra. 

Daniel går over til vinduet og åbner det meget langsomt. 

Lige pludselig, ud af ingenting kommer der et lille væsen, 

der er mindre end Daniel, springene ind af vinduet og 

ind på værelset. 

”Hej.” siger den. Efter et par sekunder, hvor der har 

været stilhed, rækker den ud efter Daniel for at ruske i 

ham. 

”Mit navn er Viggo.” siger den. ”Og selvfølgelig kender 

jeg allerede dit navn.” 

Da Daniel kommer sig over sin lammelse spørger han: 

”Hvad er du og hvor kender du mit navn fra?” 

”Jeg hører dig og din bror snakke sammen hver aften, 

derfor kender jeg dit navn.” siger Viggo. 
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Kan du høre os hver aften?” spørger Daniel. 

”Ja, hver aften.” svarer Viggo. 

”Men hvorfor er du her hver aften og hvorfor er du oppe 

på vores tag?” spørger Daniel. 

”Jeg er en Drømmejæger.” siger Viggo. ”Drømmejægere 

jager og forsøger at fange drømme der indeholder folks 

frygt, det er dem du kender som mareridt. Alle folk i 

verden har en Drømmejæger og jeg er din.” 

”Drømmejæger?” spørger Daniel forvirret. “Hvor længe 

har du været oppe på vores tag?” 

”Jeg har været her i elleve år, fra den dag du blev født.” 

siger Viggo. Daniel føler sig overvældet af alt det han 

hører. 

”Hvordan kan det være, at jeg aldrig har set dig før?” 

spørger han. 

”Fordi normalt er vi usynlige.” siger Viggo. 

”Hvorfor kan jeg så se dig nu?” spørger Daniel endnu 

mere forvirret. 

”En af vores egne som hedder Snupperen har stjålet 

vores dyrebare måne krystal. Krystallen er et uvurderligt 

objekt for os, da det giver os mulighed for at blive 

usynlig og træde ind i din verden. Hver aften, før vi 

indtager vores plads på taget, skal vi røre den magiske 

krystal, for at blive usynlig.” 
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”Og det er derfor jeg kan se dig nu, fordi krystallen er 

blevet stjålet?” 

”Ja, det er derfor du kan se mig.” siger Viggo. 

”Jeg sad her på taget og lige pludselig kunne jeg se alle 

de andre omkring mig. Og derfor fandt jeg ud af, at der 

var noget galt, for normalt når vi er usynlige overfor 

mennesker, kan vi heller ikke se hinanden. 

Med det samme blev vi kaldt tilbage til vores egen 

verden, hvor vi blev samlet og fik fortalt hvad der var 

sket.” 

Oprindeligt fik vi at vide, at det var et lille problem og at 

det var blevet ordnet. Men jeg kunne se på 

Drømmechefen, ham der leder os Drømmejæger, at han 

var virkelig bekymret og at der var noget andet galt. Jeg 

bestemte mig for, at se ham personligt, for at finde ud 

af, hvad der egentligt var galt. 

Til sidst fortalte han mig, hvad der rigtig var sket. 

Han var helt fortvivlet og havde ingen idé om, hvad han 

skulle gøre. Hvad jeg ikke har fortalt dig og heller ikke 

Drømmechefen på det tidspunkt, er at lige før vi blev 

usynlige, så jeg Snupperen gå ind i en drøm. Det var et 

mareridt jeg skulle fange, men jeg fejlede fordi jeg var 

distraheret. 
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Daniel er fascineret af historien, men samtidig også 

forvirret, for han har stadig ingen idé om, hvorfor alt 

dette har noget med ham at gøre.  

”I hvert fald.” fortsætter Viggo efter han har fået pusten 

igen. ”Så har vi fundet på en plan, så vi kan prøve, at få 

krystallen tilbage og det er her du kommer ind i 

billedet.” 

”Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?” spørger Daniel 

forvirret. 

”Altså.” fortsætter Viggo. ”Eftersom det er din drøm 

Snupperen er gået ind i og det er der han er nu, er det 

kun dig der kan finde ham. Ser du, det er forbudt for 

Drømmejægere at gå ind i menneskers drømme, fordi 

der er en chance for at vi kan blive onde. Vores eksistens 

er bygget på menneske glæde. 

Der er en chance for, at hvis vi går ind i en drøm, kan det 

vende vores eksistens og det ville uigenkaldeligt blive 

bygget på et menneskes frygt. Det er det der skete for 

Drømmejægeren, som vi nu kalder Snupperen. Hans 

eneste mål nu er, at snuppe gode drømme og efterlade 

mennesker kun med mareridt. 

”Men hvorfor stjal Snupperen jeres krystal?” spørger 

Daniel. 

”Hvis vi ikke har krystallen, kan vi ikke gå ind i menneske 

verdenen. Men heldigvis har Drømmechefen nogle få 

små krystaller, i en af hans låste skuffer i hans 
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skrivebord. Disse kan blive brugt af én Drømmejæger af 

gangen og kan kun bruges den ene gang, på den måde 

kunne jeg komme tilbage til menneske verdenen. Altså, 

hvis vi ikke har krystallen vil vi ikke længere have 

mulighed for at jage mareridt og eftersom verdens 

glæde stille og roligt vil forsvinde, så vil vi forsvinde med 

den.” forklarer Viggo. 

”Jeg forstår stadig ikke hvad det er, jeg kan hjælpe med.” 

siger Daniel. 

”Du er nødt til at hjælpe mig med at finde krystallen, før 

vi forsvinder.” siger Viggo. 

”Først må du komme med mig, til mit land, som består af 

Drømmejægere og møde Drømmechefen.  

Drømmechefen vil forklare dig alt hvad du behøver at 

vide.” 

Daniel sukker og stirrer ud af vinduet. 

Viggo ser på ham og siger: ”Jeg ved godt det er meget at 

spørge om… men vil du ikke godt hjælpe os?” 

”Hvis jeg vil… hvordan kommer vi så til dit… dit land? Jeg 

kan ikke flyve.” siger Daniel bekymret. 

”Det skal du ikke bekymre dig om.” siger Viggo. ”Bare tag 

min hånd, så skal jeg nok gøre resten. Jeg håber ikke du 

er bange for højder!” 
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”Hvordan kommer vi…?” men før Daniel kan færdiggøre 

sit spørgsmål, er de allerede fløjet gennem vinduet og ud 

i den mørke nat. 

Daniel ser sig selv flyve over byen, højere og højere. 

Så ser han sig selv flyve direkte ind i en stor hvid sky, den 

eneste hvide sky i den mørke nat. Og inden han for set 

sig om, befinder han sig i et smukt land. Solen skinner på 

de grønneste træer, det største udvalg af de smukkeste 

blomster og en blå himmel der når længere ud end 

horisonten. 

De lander på en mark af græs bag en bakke. 

”Det var forbløffende! Og en smule skræmmende.” siger 

Daniel. 

”Årh det er ingenting, det gør vi hver dag.” 

”Men hvorfor er det ikke nat her?” 

”Når det er nat der hvor du bor, så er det dag her, vi 

arbejder i løbet af vores dag, ligesom du går i skole i 

løbet af din dag. 

”Men hvor er vi?” spørger Daniel. 

”Vi er i… Drømmeland!!!” præsenterer Viggo. ”Nå, kom 

nu og følg med mig, vi skal hen til Drømmechefen.” 

De går op ad bakken og da de når op til toppen, kan 

Daniel se hvad der er bag ved den. 
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Bag bakken ser han en stor farverig og larmende by. De 

højeste bygninger og musik, det lyder som om musikken 

kommer ud fra hver eneste af dem. Drømmejægere der 

flyver gennem luften, uden at bekymre sig. 

Det er næsten som om, at der ikke er noget galt, alle 

sammen er bare glade. 

”Det ser så smuk og fredsfyldt ud.” siger Daniel. 

”Ja det gør, gør det ikke? Os Drømmejægere er altid 

meget glade og venlige, vi lever sammen i god harmoni.” 

De går gennem gaderne i byen og de går hen til den 

højeste bygning i byen, bygningen er så høj, at men ikke 

en gang kan se hvor den ender. 

De stopper lige ude foran døren. 

”Det eneste du skal gøre for at komme ind er, at du skal 

gentage det her efter mig.” siger Viggo. 

 

“Alle mennesker store som små 

De skal alle sammen passes på 

En Drømmejæger sidder hver nat på dit tag 

Så du kan drømme rart i ro og mag 

Vi vil alle dine mareridt tag  

Så du kan sove med velbehag” 
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Lige efter Viggo har sagt det sidste ord, åbnes døren og 

de kan se en stor gang foran dem. 

Viggo går gennem døren, men før Daniel når at komme 

med lukker døren sig og Daniel står selv tilbage udenfor. 

”Viggo, Viggo.” råber Daniel. 

Gennem døren kan han høre Viggo sige: ”Gentag hvad 

jeg lige sagde og døren vil også åbne sig for dig,” 

Daniel stiller sig tilbage og gentager hvad Viggo lige har 

sagt: 

 

“Alle mennesker store som små 

De skal alle sammen passes på 

En Drømmejæger sidder hver nat på dit tag 

Så du kan drømme rart i ro og mag 

Vi vil alle dine mareridt tag 

Så du kan sove med velbehag” 

 

Så snart Daniel er færdig med remsen åbner døren sig 

foran ham og Daniel går indenfor. 
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Da han kommer ind ser Daniel en elevator som er lavet 

af glas i midten af gangen, men et skrivebord foran den. 

De går op til skrivebordet og den lille dame der sidder 

bag det begynder at snakke. 

”Velkommen til Drømmechefens kontor, hvordan kan 

jeg hjælpe jer?” 

”Vi er her for at besøge Drømmechefen.” siger Viggo. 

”Har I en aftale?” spørger damen bag skrivebordet. 

”Ja det har vi, han venter os.” 

”Okay, bare gå ind i elevatoren bag mig og den vil føre 

jer lige til hans etage.” 

”Mange tak.” siger Viggo og Daniel. 

De træder ind i elevatoren og dørene lukkes. 

Damen trykker på en knap foran hende og elevatoren 

begynder at køre op. 

Da de kører op, ser de alle mulige forskellige slags 

etager. 

”Den her etage er hvor vi holder styr på navne på 

menneskerne og de Drømmejæger der er blevet pålagt 

dem. 

Og den her etage holder vi styr på de mareridt der går 

rundt i hele verden.” 
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Daniel ser mange Drømmejægere der sidder bag en 

computer og ser omhyggeligt på skærmen. 

Så ser Daniel, at der er et rødt lys der begynder ar blinke 

på en af computerne. 

”Arh de har fundet én, en Drømmejæger har fanget et 

mareridt. Nu ved de hvor det er og Drømmejægeren kan 

sende det herover.” siger Viggo. 

”Og hvad sker der med mareridtene der bliver sendt 

herover?” spørger Daniel imens elevatoren kommer op 

til den næste etage. 

”Vi låser mareridtene inde på den her etage. Vi låser 

dem inde i de her små kasser og opbevare dem her.” 

Daniel ser et mørkt rum, med få tændte lys og 

Drømmejægere i uniformer der går rundt og holder øje 

med alle kasserne. Rummet er så mørkt, at man ikke 

rigtig kan se noget og Daniel føler sig lidt bange i det her 

rum. 

En lille stemme i elevatoren siger: ”Øverste etage, 

Chefens kontor.” 

Dørene åbnes og Daniel og Viggo går ud af elevatoren. 

Der er en dør foran dem, med et skilt på, hvor der står: 

”Drømmechef.” 

Viggo og Daniel går hen til døren. 
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”Du er nødt til at sige den samme remse, som da vi 

skulle ind af hovedindgangen.” siger Viggo. 

Og sammen siger de: 

 

“Alle mennesker store som små 

De skal alle sammen passes på 

En Drømmejæger sidder hver nat på dit tag 

Så du kan drømme rart i ro og mag 

Vi vil alle dine mareridt tag 

Så du kan sove med velbehag” 

 

Døren foran dem åbnes og de går gennem den. 

”Arh der er I, jeg har ventet jer.” hører de en tung 

stemme sige, fra en stor stol bag skrivebordet. 

”Sæt jer behageligt tilrette.” 

Den store stol drejer rundt og Daniel ser en gammel 

Drømmejæger med briller og gråt hår sidde i stolen. 

”Jeg er glad for at du er kommet Daniel, jeg er 

Drømmechefen.” siger han. 
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”Jeg har sendt bud efter dig, fordi jeg tror du kan hjælpe 

os med at få krystallen tilbage, som er blevet stjålet fra 

os.” 

”Ja det ved jeg. Viggo har fortalt mig alt om krystallen.” 

siger Daniel. 

”Har Viggo også fortalt dig, hvordan du kan hjælpe os?” 

”Nej det har han ikke, han sagde at du ville forklare det 

for mig.” 

”Godt, meget godt. Hør, jeg vil forklare dig hvordan du 

kan hjælpe os med at få den tilbage.” 

Daniel lytter omhyggeligt til Drømmechefen, da han 

begynder at forklare. 

”Da vi fandt ud af det med Snupperen, tog vi krystallen 

og gemte den et sted hvor Snupperen ikke ville kunne 

finde den og så han ikke længere kunne komme ind 

menneske verdenen. 

Men så for et par nætter side, da en Drømmejæger var 

på vej hen til krystallen, blev hun kidnappet af 

Snupperen. 

Han fik hende til at fortælle ham, hvor vi gemte 

krystallen, så han kunne stjæle den. Så i nat da alle 

Drømmejægerne var på arbejde, besluttede han sig for, 

at stjæle krystallen og forsvinde med den. Daniel ser på 

Drømmechefen og kan ikke tro sine egne øre. 




