
I september 1910 var den amerikanske missionær Harry Caldwell på jagt i det sydlige Kina. Pludselig 
blev han opmærksom på noget, der bevægede sig i buskadset. Først troede han, at der var tale om 
et menneske i blåt tøj. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at det var en tiger. Men det var ikke en 
normal tiger. Hvor tigre normalt er orange, var denne tiger blå!

Caldwelss assistent ville skyde dyret, men to børn legede på marken foran tigeren, og Caldwell ville 
ikke risikere at ramme dem. Mændene forsøgte at skifte position og få fri bane til skud, men tigeren 
var hurtigere og forsvandt ind i skoven. Harry Caldwell navngav senere tigeren ”Blåskæg”, og selv 
om han aldrig fik ram på den, var der flere lokale som så den efterfølgende. De gav den tilnavnet 
”den blå djævel”.

Siden Caldwells fund er der flere gange rapporteret om blå tigre i det sydlige Kina. Men også 
i Korea og Burma har der været forlydender om tigre med blå pels i stedet for orange.

Den blå tiger opfattes ikke som en særlig art, men som en farvevariant af 
en almindelig tiger. På samme måde 

kan man i zoologiske haver og cir-
kusser ind i mellem se de såkaldte 

hvide tigre, som har hvid i stedet for 
orange pels. Spørgsmålet er bare, om der 

virkelig kan forekomme en variant, som er blå? 
Hvad tror du?

I 1964 blev 
en bengalsk tiger født 

i en indisk zoologisk have. 
Den nyfødte tiger var meget 

mørkere end almindelige tigre. Den 
var det, man kaldte melanistisk, 
hvilket betyder, at dens pels er 

meget mørk og måske endda med 
et lidt blåligt skær. Måske er 
den blå tiger en melanistisk 

farvevariant? 

FA K TA  O M
DEN BLÅ TIGER

Første observation:   
1910

Rapporteret fra:   
Kina, Korea og Burma

Udseende:  
Ligner en tiger med blå pels i stedet for 
orange

Særlige kendetegn:   
Den var blå, blev der sagt!

Kendt fra:
Ganske få øjenvidnefortællinger

Mest sandsynlige forklaring: 
Det er svært at vide med sikkerhed, hvad 
den blå tiger egentlig er. Uden beviser er 
det svært at tro, at der ikke bare er tale 
om fejlbedømmelse af pelsfarven. Blå er 
nemlig en meget usædvanlig farve hos 
pattedyr, og det er derfor lidt svært at tro 
på, at der virkelig findes ægte blå tigre.
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