
Zall 

Afganistan 

ATU554 (i den äldre versionen) 

Undersaga 

-Hjälpsamma djur 

En härskare får en son med ovanligt utseende. Barnet sätts ut i öknen men räddas av en örn som 

uppfostrar honom i sitt bo. Som vuxen återfinns sonen och erkänns som faderns tronföljare. 

Temat med örnen återfinns i en svensk nedteckning Pojken i Örnnästet (Liungman 1949) samt i en 

version från Shetlandsöarna. 

 
ATU refererar till ett typnummer och en sagokategori uppställt I enlighet med den 
internationella sagokatalogen: A Classification and Bibliography: Based on the System of 
Antti Aarne (1910)and Stith Thompson (1961).  Revised edition by Hans Jörg Uther (2004), 
University of Helsinki, P.O.Box 19, 00014 Helsinki, Finland. 
Följande sagokategorier finns: Djursagor, undersagor, legendsagor, novellsagor, sagor om 
den dumma jätten, skämtsagor och formelartade sagor. 

I Sverige finns den gruppindelning utmärkt presenterad i Gustavsson/Palmenfelt’s verk 
Folksagan i Sverige I-III. 
De sagor vi fått ta del av under projektet är exempel på människans gemensamma 
erfarenheter och drömmar som förts vidare genom generationer. En känsla av ansvar för 
konsekvenserna av våra handlingar långt bortom de kategoriska värderingar vi finner i olika 
kulturer och religioner. Allt förmedlat med djup visdom, humor och en uppmuntrande tilltro 
till att alla hinder kan övervinnas och alla problem lösas. 

 
 
 
 
Zall 

Afganistan 

ATU554(in an older version) 

Tales of magic 

-Helpful animals 

A ruler gets a son with unusual looks. The child is put out in the desert but rescued by an eagle that 

nurtures him in his nest. As an adult, the son is found and recognized as the father's successor. 

The theme of an Eagle bringing up a child is found in a Swedish tale, The Boy in the Eagle’s Nest, and in a 

story from the Shetland Islands . 



 
ATU refers to: 
The types of international folktales: A Classification and Bibliography: Based on the System 
of Antti Aarne (1910)and Stith Thompson (1961).  Revised edition by Hans Jörg Uther 
(2004), University of Helsinki, P.O. Box 19, 00014 Helsinki, Finland. 
The main groups are: 
Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales (Legends), Realistic Tales (Novelle), Tales of the 
Stupid Ogre, Anecdotes and Jokes and Formula Tales. 

 


