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Moonstruck tiger. - 130x162 cm. 2020

TIGERENS TÆNDER
“Men bedstemor, sikken en forfærdelig stor mund du har.”- “Det er for at 
jeg bedre kan æde dig,” sagde ulven, og i samme øjeblik sprang den ud 
af sengen og slugte den stakkels lille Rødhætte.
Det er jo lidt den samme skrækfornemmelse man får, når man ser 
tænderne i et stort rovdyrs åbne gab, hvad enten det er på et foto, i zoo 
eller i virkeligheden.
Tigeren er det rovdyr der har de længste hjørnetænder. De er mellem 6 
og 8 cm lange. 



TIGERENS KNURHÅR
En tigers knurhår har evnen til at kunne sanse bestemte fysiske 
påvirkninger. De tillader tigre at føle ting lige foran deres ansigt.

Knurhår er så følsomme, at de endda kan føle en lille ændring i luften 
eller vinden omkring sig. Det kan være en vigtig information for en tiger, 
at få en fornemmelse af et dyr, der løber forbi. Med andre ord, de 
hjælper tigeren med at jage i mørke.


    “Knurhår-tiger” - 130x100 cm. 2020



Kongetegn. - 50x50 cm. 2020


KONGETEGN  
Tigerstriber er som menneskelige fingeraftryk. Hver af dem er unikke, 
ikke to tigre har det samme mønster af striber. 

Striberne i hovedet er med til at give tigeren en maskekarakter. De 
danner et mønster, der oftest er symmetrisk opbygget. Dens pande har 
en tegning, der ligner det kinesiske tegn 王, som betyder "konge".




Tiger under the blue moon. -  81x60 cm. 2020 

TIGEREN SER DIG, MEGET FØR END DU SER DEN.

Alle der har været i tæt kontakt med en tiger, ved hvor vigtigt det er at 
holde øjenkontakt med dyret. På den måde ved den, at du er klar over 
at den er der, og tøver med at angribe.  
Tigre foretrækker at overrumple sit bytte, og derfor venter den helst med 
at jage til det er mørkt. Nattesynet for tigre er seks gange bedre end hos 
mennesker. Det giver dem mulighed for at opdage byttets bevægelse i 
mørke.



   

TIGER
Ordet tiger kommer af græsk “tigris”, der betyder pil eller spyd. Selve 
navnet menes, at stamme fra floden Tigris, som er lige og 
hurtigtflydende som en pil.                                                                   
Tigeren kan beskrives som et orange rovdyr med sorte striber, eller 
måske må den tværtimod betragtes som et sort rovdyr med orange 
bånd. Ligesom hos huskatte, findes markeringerne på en tigerpels også 
på deres hud, så selv på en barberet tiger vil man stadig kunne se dens 
striber.

Tiger growl. - 73x92 cm. 2020



Tiger on a moonless night. - 81x60 cm. 2020


TIGERENS ANTENNER 
De der tåbeligt søger magt ved at ride på ryggen af tigeren vil ende inde 
i dens mave.

Tigre har en veludviklet berøringsfølelse, som de bruger til at navigere i 
mørke, opdage fare og angribe deres bytte.




Tigerens “blink” bag øret. - 100x130 cm.

EN HVID KLAT BAG ØRET

Alle tigerarter har hvide pletter eller 'blink' på bagsiden af deres ører, de 
kaldes for det latinske ord ocelli (lille øje). 

Disse fungerer som pseudo-øjne for at true andre dyr og give indtryk af, 
at tigeren hele tiden er opmærksom på sine omgivelser, også når den 
ser i den modsatte retning. 



Tigerhale. -  114x114  cm. 2019. 

AT TAGE EN TIGER VED HALEN
En tigerhale kan være cirka 60 til 110 centimeter lang. 
Fra min barndom husker jeg historien om “Lille sorte sambo” hvor 10 
tigre  løb efter hinandens haler, rundt om det træ, som Sambo sad i.  
“Tigrene var meget, meget 
vrede, men ville alligevel ikke give slip på hinandens haler. 
De var så vrede, at de løb rundt om træet,
og forsøgte at æde hinanden, og de løb hurtigere
og hurtigere, indtil de hvirvlede rundt så hurtigt
at man ikke længere kunne se deres ben.
Og de løb stadig hurtigere og hurtigere og hurtigere, indtil
de smeltede sammen, og der ikke var andet
tilbage end en stor, stor sø af smeltet smør rundt om foden af træet”.



Tigre i et farverum... - 73x100 cm. 2020

SOM LØVER VI DELE...

Når flere tigre er sammen, optræder de mere solidarisk overfor hinanden 
end løver. Når to tigre er sammen under en jagt, deler de ofte det 
opnåede måltid, mens løver vil kæmpe til døden over et nedlagt bytte. 
Eksempelvis vil hannerne ofte vente på, at hunner og unger spiser først, 
i modsætning til løver, der gør det modsatte.  



En purpurrød tiger. - 130x80 cm. 2020

TIGERENS TERRITORIUM
Tigre er territoriale dyr, og selv hos tigre i fangenskab kan der opstå 
konflikter, hvis de føler at deres område bliver truet af
udefrakommende.
For en del år siden fik jeg til opgave at male en plakat til zoologisk have i 
København. Motivet skulle være havens eneste sorte panter, og billedet 
blev meget vellykket. Desværre skete der det, at et par dage før 
plakaten skulle afsløres, omkom den sorte panter ved en tragisk ulykke. 
Den var ved en fejltagelse kommet ind i tigrenes indhegning, og var 
blevet dræbt på stedet.
Nu havde haven ikke længere en sort panter, og udgivelsen af plakaten 
måtte udskydes.



    

TIGRE OG VAND
Tigeren er en af de få katte, som bruger vand til andet end at drikke.
Mens de fleste andre kattedyr ikke kan lide vand, har tigre for vane at bade for at køle sig 
ned i de varmeste timer på dagen.
Tigre er også stærke svømmere, takket være deres poter som er særligt egnede til dette, 
fordi de nærmest har svømmehud mellem tæerne, ligesom visse hunderacer  - (vores 
hund Trøffel eksempelvis). 

Svømmende tiger. - 130x86 cm. 2020



Tigerspring. -  100x130 cm. 2020

HUNTIGERENS ELEGANCE
En tigers knoglebygning er stærk og kraftig så den kan understøtte den 
store muskulatur og tage imod dens store vægt under løb og spring.
Bagbenene er længere end forbenene, og dette gør tigeren i stand til at 
springe op til 10 meter frem og hoppe 5 m i vejret. 
Selvom tigre kan veje op til 250 kg, kan de nå tophastigheder på 49 til 
65 kilometer i timen. Men de kan kun opretholde denne hastighed over 
korte afstande. 
En huntiger kan løbe hurtigere end en hantiger, fordi hun er mindre og 
lettere.



 Tiger i fart. - 114x114 cm. 2020

TIGERJAGT. 
En tiger jager også små dyr. Den måde, den fanger og fortærer en mus, 
er den samme, som hvis der var tale om en hjort, eller et andet større 
byttedyr.



Tigeren husker bedre end mennesket. - 100x130 cm. 2020

TIGEREN DER HUSKER                                                                             
Det er ikke mere rigtigt at forsøge at tæmme tigre, end det er at forsøge 
at gøre får til vilddyr.                                                            
Kombinationen af fysisk dygtighed og intelligens, gør tigrene til noget 
enestående. Det er dyr, der er værd at bevare og beskytte, ikke kun for 
deres skønhed, men også for alle artens øvrige egenskaber.                   
En tigerhjerne er mindst 16 procent større end en løvehjerne. Tigrene 
har en bedre hukommelse end både mennesker og aber. Dette gælder 
både deres korttidshukommelse og langtidshukommelsen. 



Tigersnude. - 73x92 cm. 2020

TIGERENS SNUDEFARVE
Man kan kende den omtrentlige alder på en tiger ved hjælp af farven på dens snude. Mens 
de unge tigre har lyserøde snuder, bliver snuden med tiden gradvis mørkere, og ender 
med at blive sortbrun hos de ældre dyr.
For at kunne kommunikere og overleve er tigre meget afhængige af at have effektive 
sanser. 
Tigre bruger lugte til at markere deres territorium, ved at de sprøjter omgivelserne til med 
deres stærkt duftene urin. Denne duft fortæller andre tigre om der er tale om en han, eller 
en huntiger. Hvis det drejer sig om en hun, bruger hun også duften til at fortælle 
forbipasserende hantigre om hun er parat og villig til at parre sig.



Naboens tigre. - 73X100 cm. 2020

DET ER BARE NABOENS TIGRE, DER BRØLER...
Et sted i Sydfrankrig boede der en jernbanearbejder, som hele sit liv havde drømt om at 
eje et par tigre. Han sparede sammen, og da han blev pensioneret førte han sit projekt ud i 
livet. Han købte to store, unge tigre fra et cirkus, og byggede et hegn omkring sin have til 
dem. Problemet var, at der ikke blev råd til et rigtigt hegn, så han brugte hvad han kunne 
finde af ståltråd, hønsenet, gamle sengebunde, og andet forefaldende materiale. Det var 
ikke særlig sikkert, og naboerne blev nervøse, og begyndte snart at klage. Enden på 
historien blev, at myndighederne beslaglagde tigrene.



Shere Khan. -  86x130 cm. 2020

DYREFABLER
Dyrefabler, fortællinger om dyr med mennesketræk, hvor den kloge 
narrer den mindre kloge, er en af de ældste traditioner indenfor 
litteraturen. Man kender dyrefabler tilbage fra sumerernes skrifter, 
verdens ældste nedskrevne litteratur. I Grækenland var Æsop (500 f. Kr) 
den store fabeldigter og Senere løftede Jean de La Fontaine (1621-95) 
fablen op til større anerkendelse. I 1800-tallet begyndte man at samle 
fablerne, ligesom brødrene Grimm samlede folkeeventyr.
Junglebogen, af Rudyard Kipling (1865-1936), fortæller om hvordan 
panteren Bagheera finder et menneskebarn i Junglen, og overlader 
barnet til ulvefamilien, der lige har fået unger. Drengen, som bliver kaldt 
Mowgli, vokser op sammen med ulvene, og alt er godt, indtil Tigeren 
Shere Khan begynder at jage ham.



19. Sort tiger. - 50x50 cm. 2020

DEN MELANISTISKE TIGER
Man har længe ment, at den sorte tiger var en myte, men gennem 
tiderne er der blevet rapporteret om mange iagttagelser af den sorte 
tiger.
Den meget mørke, eller fuldkommen sorte pigmentering, er et biologisk 
begreb kaldet Melanisme, som skyldes en forhøjet koncentration af 
melaniner. Dette resulterer i at en leopard, en jaguar, og altså også i 
enkelte tilfælde en tiger, kan blive sorte. Fællesbetegnelsen for disse 
sorte kattedyr er “sort panter”. Trods den meget mørke pigmentering vil 
man stadig kunne ane tigerens striber og leopardens pletter.



Den hvide tiger. - 73x100 cm. 2020 

HVID TIGER
Den hvide tiger er en variant af den bengalske tiger. Den har mørke eller 
rødbrune striber på hvid pels, blå øjne og lyserød snude. Den er også 
lyserød under poterne.
Mange tror, at den hvide tiger er en albino, men siden den fortsat har 
farve i øjnene, og har de mørke striber, så holder det ikke stik.
Forskere mener at årsagen til den hvide pels er en mutation i et gen, 
som også har været knyttet til lys farve hos andre dyr.
Denne mutation hindrer produktionen af det rød-orange farvestof 
feomelanin, som almindelige tigre har. 



En brølende tiger. -  162x130 cm. 2020


TIGERENS BRØL 
Der findes mange forskellige varianter af tigerbrøl.

Mennesker kan kun høre nogle af de lyde, som tigre bruger til at kommunikere med. Vi 
kan høre lydfrekvenser der er over 20 hertz, men tigre kan producere lyde der er under 
denne frekvens. Denne lave lyd kan, af tigeren, høres på meget lang afstand. Den går 
gennem bygninger, tæt skov og kan endda passere gennem bjerge. Jo lavere frekvensen 
er, jo længere rækker den.

Tigre bruger det lavfrekvente brøl til at kommunikere med når de jager store byttedyr, 
signalerer seksuel modtagelighed, eller når hunner, kalder på deres unger. 

Mens tigeren går roligt og holder hovedet lavt, udstøder den ofte en dæmpet lyd, der kun 
kan høres i afstande på mindre end 400 m.



