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Postkontor i en fyr? På en klippa rakt ut i Atlanten?
Arne Spångberg

Postkontor i en fyr? På en klippa rakt ut i Atlanten? Jo, det är sant. 
Peggy’s Cove heter byn och stället ligger på den kanadensiska östkusten.

Bakom pyttedisken i pyttekontoret står 
Anne Boutilier och ler som solen i Karl-
stad när turister och filatelister knäpper 
med sina kameror:

- Jag finns nog över hela världen 
vid det här laget, säger hon och ler 
ändå bredare. Hon berättar att kon-
toret, som varit inhyst i fyren sedan 
1972, är ett helt igenom seriöst och 
riktigt postkontor och inte alls någon 
leksakspost som man kanske kan tro 
under sommarperioden när affärerna 
nästan till hundra procent handlar om 
att kränga vykort och samlarfrimärken 
till japaner, svenskar, tyskar, afrikaner 
… you name it. 

Det är förstås inte bara det udda 
postkontoret som drar folk. Det gör 

också själva fyren som varit med om en 
hel del. När hösten och vintern kommer 
med snålblåst och stormar är kontoret 
en fast punkt, och en länk ut till omvärl-
den, för de c:a 60 bofasta i det synner-
ligen pittoreska fiskesamhället Peggy’s 
Cove. Samhället, som ligger några mil 
söder om Halifax i regionen Nova Sco-
tia, försörjer sig främst på hummerfisket 
som pågår i stort sett hela senhösten och 
fram mot årsskiftet.

När fiskarna lägger ut går Anne ut 
till fyren och öppnar kontoret. Och det 
gör hon i ur och skur.
- Visst kan det vara busväder. I fjol var 
vintern grym så det var rätt tufft att ta 
sig ut hit. Normalt är dock vintrarna rätt 
milda här ute, säger hon.
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Enligt Anne håller kontoret öppet mel-
lan nio och fem, sex dagar i veckan ”off 
season” och sju dagar i veckan på som-
maren. Vi frågar varför man valt att pla-
cera posten i just fyren här ute på klip-
porna, hade det inte varit bekvämare att 
ha kontoret lite mera skyddat inne i byn?

- Jag tycker det var ett smart drag att 
inhysa posten här. Se så många kunder 
vi har. Betydligt glesare framför disken 
var det i det ursprungliga postkontoret i 
Peggy’s Cove runt förra sekelskiftet. Och 
någon personalomsättning var det då san-
nerligen inte frågan om. Faktum är att 
familjen Crook under 90 år skötte post-
hanteringen i Peggy’s Cove. Herr Wesley 
Crook var när han år 1934, 99 år gammal, 
gick i pension, Kanadas äldsta aktiva post-
mästare. Jobbet togs då över av sonen.

I dag är posten i Peggy’s Cove mo-
dern och ”up to date”. Kontoret har 
åtminstone till en del bidragit till ök-
ningen av postvolymen i Kanada som de 
senaste tio åren stigit med 45 procent. 
För att klara verksamheten varje dag 
hanterar landets postkontor 38 miljoner 
försändelser, förfogar Canada Post idag 
över 15 600 brevbärare runt om i lan-

det och dessutom 750 inrikes flygplan. 
Vidare disponerar man 6 000 postbilar 
som varje år tillryggalägger c:a 74 mil-
joner kilometer. Faktum är att 150 års 
jubilerande Canada Post, som med sina 
56 000 anställda är landets femte störs-
ta arbetsgivare, också tjänar rejält med 
pengar på verksamheten. I fjol håvade 
man in en nettovinst på 84 miljoner ka-
nadensiska dollar. Det vill säga runt 590 
miljoner svenska kronor. Detta var en 
fördubbling mot året innan.

- Jag är väldigt sporrad av Canada 
Post resultatet, sade då förstås Alfonso 
Gagliano, som är ansvarig minister för 
postverksamheten i landet.

Slutligen kan det berättas att själva 
fyren i Peggy’s Cove uppfördes 1914 
och då ersatte den en äldre fyrbyggnad 
i trä som gjort sitt. Fyren har sedan dess 
lyst upp tillvaron för många ”sailors” 
längs den tuffa Atlantkusten. Tragiskt 
nog förknippas fyren och Peggy’s Cove 
också med den svåra flygplansolycka 
som ägde rum strax öster om fyren 1998 
där ett av Swissairs trafikflygplan stör-
tade i vattnet. De omkomna hedras med 
ett minnesmonument.


