Rubriek
Postzegelnieuws
Wil Sasburg neemt ons deze keer mee naar Kardemomme By, de dierentuin
en het attractie-/avonturenpark bij Kristiansand. Maar ook het Noorse KNMI
en Noorse Bank worden genoemd als inspiratiebronnen voor postzegels; we
letten weer op de ‘kleintjes’.
Allereerst een aanvulling op wat ik eerder schreef over de Europazegels welke op 9
mei verschenen. Er werd een wedstrijd gehouden onder de Europese postbedrijven
voor een gezamenlijk motief. Dat werd gewonnen door een Cypriotische designer en
werd de zegel van 18 kr (geen 16 kr zoals ik eerder schreef). In Nederland hebben we
dus dezelfde zegel, alleen wat kleiner van formaat. De tweede zegel in Noorwegen van
14 kr, Think Green, is de inzending die Noorwegen had gestuurd.
Kardemomme By
Op 10 juni verschenen er twee zegels ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Dierentuin in Kristiansand. De officiële opening was 25 juni 1966. Een toegangskaartje
kostte toen 3 kr en voor kinderen was dat 1,50 kr. Er kwamen dat jaar iets meer dan
100.000 bezoekers. De grote trekpleister waren twee beren. Er werden steeds meer
dieren aangeschaft zoals apen, kamelen, veelvraten en zeeleeuwen. In 1979 werd op
tweede Kerstdag de eerste chimpansee geboren. Hij kreeg de naam Julius. Zijn
moeder wilde niet voor hem zorgen en zo kwam hij in huis bij de directeur. Julius werd
bekend in het hele land en een grote publiekstrekker. In 1981 werd hij een TVberoemdheid met een eigen kinderprogramma. In 1990 werd begonnen met
voorstellingen over Kapitein Sabeltann. De voorstellingen blijven een groot succes en
trekken jaar in jaar uit volle zalen. Hele generaties kennen de figuren uit de Noorse
piratenserie. In 1991 opende Kardemomme By, precies zoals het bekend is van het
boekje ‘Folk og røvere i Kardemommeby’ met de rovers Kasper, Jesper en Jonathan
van Thorbjørn Egner. Tegenwoordig bestaat het dierenpark uit verschillende gebieden
en attracties en heeft het ieder jaar weer een nieuw recordaantal bezoekers. Op de
ene postzegel staat Julius afgebeeld en op de andere kapitein Sabeltann. Beide zegels
zijn voor A-post binnenland.
Eveneens op 10 juni zijn twee zegels verschenen ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van het Meteorologisch Instituut. Op een zegel van 17 kr zien we onweer met
bliksemschichten en de afbeelding op een zegel van 33 kr toont een golf en een boom.
Op 1 oktober zullen er twee zegels verschijnen ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van de Noorse Bank. De waarde van de zegels is 21 en 50 kr. Eveneens op 1
oktober geeft Posten twee zegels van 11 kr uit met een vuurtoren. Een aanvulling op
de bestaande serie dus. Hierover in de volgende KL meer.
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