
Den lycklige skomakaren 
Egypten 
ATU 844 Övriga religiösa sagor 
En rik man hör en fattig skomakare sjunga i sin hydda varje kväll. Han inser att detta 
måste vara en lycklig man och bjuder honom att flytta in i hans palats och inte längre 
behöva oroa sig för sitt dagliga bröd. Skomakaren blir inte lycklig i sitt nya liv utan 
återvänder till sin hydda och den rike mannen inser att lycka är något som inte kan 
köpas för pengar. 
Budskapet överensstämmer med ATU 844 som handlar om den lyckobringande 
skjortan. 
En kung är olycklig/sjuk och får rådet att sätta på sig en skjorta som burits av en lycklig 
man, När han efter mycket sökande hittar en lycklig man äger denne ingen skjorta! 
 
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 Happy Shoemaker 
Egypt 
ATU 844 Other Religious Tales 
A rich man hears a poor shoemaker sing in his hut every night. He realizes that this 
must be a happy man and invites him to move into his palace and no longer have to 
worry about his daily bread. The shoemaker does not become happy in his new life but 
returns to his shack, and the rich man realizes that happiness is something that cannot 
be bought for money. 
The message is in line with ATU 844, which is about the successful shirt. 
The message corresponds to ATU 844, The Lucky Shirt. 
A ruler is unhappy/sick and is advised to wear the shirt of a happy man. But the only 
happy man to be found does not possess a shirt. 
 
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. 

 


