
Kungen och hans två söner 

Syrien 

En novellsagat/moralitet 

Ej hittad i ATU 

Vem ska kungen välja som sin tronföljare. 

De två sönerna får ett uppdrag. De ska under en dag arbeta och tjäna 

pengar. En gör som fadern sagt, den andre latar sig och ber på kvällen sin 

mor om pengar. Kungen säger åt sönerna att kasta sina pengar i havet. Den 

som arbetat ihop pengarna vägrar men den som fått sina, kastar dem i 
havet. Kungen väljer den förste sonen. 

(jfr ATU 944 Lätt fånget, lätt förgånget) 

 

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. 

 

 

 

The King and his two sons 

Syria 

A Realistic Tale 

Not found in the ATU 

Who should the king choose as his successor. 

The two sons are given a mission. They will work and earn money for one 
day. One does as the father said, the other doesn’t work and asks his 

mother for money in the evening. The king tells the sons to throw their 

money into the sea. Whoever has worked refuses to throw the money, but 

whoever has got theirs easily throws it into the sea. Then the king knows 
who to choose. 

(jfr ATU 944 Easy come, easy go) 

 

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. 

 


