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De majestætiske tigre havde sneget sig gennem jordens jungler, græsgange og 
isklædte landskaber i mere end to millioner år.  
De levede frit, og havde et dejligt liv, indtil nogle af de stærkeste iblandt dem 
begyndte at tage magten i bestemte territorier. 
Tigrene i disse områder kunne ikke mere leve frit som førhen og deres mangel på 
frihed påvirkede dem så meget, at de efterhånden gradvis ændrede udseende.  
De blev sorte med gule striber. 
Det skyldtes nok, at der var tremmer hele vejen rundt om det område de levede i. 
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Der var særlig en tyran i et mægtigt landområde, som ønskede at hans territorium 
blev endnu større, så han kunne hegne et endnu større stykke land ind, med endnu 
flere tremmer. 
Han gik derfor i krig med et af nabolandene for at erobre dette. 
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Tigrene i nabolandet så anderledes ud. 
De var gule med sorte striber. 
Det var et land hvor tigrene levede frit i junglen. 
Tigrene her ønskede kun at leve det liv som de kendte, og på den måde bevare 
økosystemets sundhed og mangfoldighed.  
De vidste at de hørte til de rovdyr der var øverst i fødekæden, og at deres 
forsvinden ville betyde at der kom ubalance i naturen.    
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De krigeriske sorte tigre med de gule striber brølede så højt og frygtindgydende at 
de kunne lamme deres bytte.  
Derfor troede de også at de, så let som ingenting, kunne overvinde nabolandets 
gule tigre med sorte striber, og derved erobre landet på et par dage. 
 
De vidste ikke at de gule tigre havde et hemmeligt våben. 
De var i stand til at føre en dialog med hinanden, med et brøl der kunne høres over 
en afstand på otte kilometer. 
Dette brøl havde lydfrekvenser der var lavere end 20 hertz.  
De sorte tigre havde levet så længe i deres ufri omgivelser at de havde mistet evnen 
til at høre disse brøl. 
Derfor kunne de gule tigre kommunikere med hinanden gennem junglen, uden at 
deres angribere hørte det. 



De sorte tigre havde også glemt hvordan det var, at leve i junglen, hvor den tætte 
beplantning gjorde synsvidden meget ringe. 
De måtte kæmpe sig vej gennem det tætte krat, og hurtigt opdagede de, at de var 
faret vild. De var bange og sultne, og begyndte at tale om, at de faktisk ikke 
længere  kunne huske hvad de egentlig skulle her ude i junglen.  

Efter at have trasket modløse rundt et godt stykke tid, mødte de en gruppe af de 
gule tigre med sorte striber. 
De stod først lidt rådvilde overfor hinanden. De gule tigre som var i deres vante 
omgivelser var muntre og veltilpasse, og de spurgte de sorte tigre hvorfor de så så 
triste ud. 
Nu begyndte en dialog som resulterede i, at de to grupper af tigre besluttede sig 
til at holde fred og leve sammen i junglen. 
De opdagede snart at de kunne have stor nytte af hinanden. 
De sorte tigre var rå og agressive, og de gule tigre var intelligente og de kendte 
junglens love. 
Ved at forene deres kræfter blev begge parter stærkere. De gule tigre havde brug 
for mere rå styrke for at kunne forsvare sig, og de sorte tigre havde brug for hjælp 
til at tilpasse sig livet i junglen.  
Da de havde levet sammen et stykke tid, skiftede tigrene ganske langsomt farve.  

Derfor har alle mine tigre i dag mange farver.  
På nær nogle enkelte tigre som er gule med sorte striber, men det er undtagelsen 
der bekræfter reglen, men i en fabel om tigre er alt muligt. 
 
Uffe Christoffersen 
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16 Pigments prints, et avancerede print, med lysægte farver på 
specialbehandlet papir. 

Alle billederne bliver nummereret og signeret.  
Prisen er incl. forsendelse: 
 - 1 stk. 700 kr. - 2 stk. 1100 kr. - 3 stk. 1500 kr.  
 
MobilePay 53610789 

T 53610789 - uffechristoffersen@mac.com - www.uffe-christoffersen.com  
 
 
PIGMENT PRINT 

De bedste Digitale Art billeder trykker jeg i et enkelt eksemplar, med pigmenteret blæk, 
som indeholder små pigmentpartikler, der er meget mere lysægte end almindelig ikke 
pigmenteret blæk, hvilket giver en optimal billedegengivelse og stor lysægthed. 
Til selve trykket bruger jeg et eksklusiv stykke bomuldspapir, “Fine art cotton smooth 
naturel”. 
Og det færdige tryk adskiller sig ikke fra det man ser på skærmen.

tel:53610879
mailto:uffechristoffersen@mac.com
http://www.uffe-christoffersen.com

