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Om sommeren drev Sigvald Fidje buskapen fra garden
på Fidje opp til Omland og over til Lille Eikeland. De
hadde med seg alt det de trengte for sommeren. Da gikk
de på en kjerrevei fra innerst i garden, ved «U(t)jorde»
på Omland og opp langs fjellet på nordsiden av dalen.
Sigvald F. passet godt på redskapene sine - alt måtte in-
nendørs til kvelden. På 50-tallet kom elektrisiteten til
gards, og den måtte de selv betale. Til myra fikk ikke un-
gene lov til å gå – trolig på grunn av torvskjærene det
kunne stå mye vann i. (kilde: Anny Snefrid Ånensen f.
1940 på Lille Eikeland. Sigvald F. sin yngste datter).

Et barnebarn av Sigvald Fidje hadde også møtt opp på tur
denne dagen. Han kunne fortelle om hans mor sine min-

ner fra stedet. Hun er eldste dattera til Sigvald og husker
godt at hun var med til Lille Eikeland på sommeren frem
til hun ble uti tenårene.
Huset på Lille Eikeland var stokkebygd og da Reinert
Haugeland kjøpte gården rundt 1970, ble den ene stua et-
terhvert flyttet og satt opp igjen i Gjeidebu over Hårik-
stad. Nå står det bare igjen murene av huset på Lille
Eikeland med ei flott steintrapp og et gammelt uthus som
vitner om livet der.

Videre så gikk vi igjennom Åmlandsleèt og kartet
«Omtrent slik så Flåheia ut» ble vist. Derfra fulgte vi stien
der hvor postmannens sti var tegnet inn.
En smal, gjenngrodd sti i myrkanten gjorde at det ble
lange rekker med folk. Den gamle tegningen forteller om
«Sølvberget», og et sted merket «herfra skulle man se
kammersvinduet på Eikeland.» Underveis spiste vi nista
ved murrestene etter sommerfloren hvor Sigvald Omland
melket kuene fra han var 6 år gammel. 
Da vi kom frem til Omland samlet vi oss på kanten av
jordet ved Kattefjellet. En flott, turglad gjeng, som kikket
nedover dalen, Dragedalen.
På turen var også kjentmann, Per Willy Omland med og
han hadde også mye kunnskap om heia, postmennene og
om garden Omland.
Det ble vist en tegning fra Sigvald O. av husene slik det
så ut før de brant på 60- tallet. Sigvald omtaler tegninga
som «Nils Jonsens hus». Nils var en mann som kunne
mye. Han var snekker, smed og urmaker mm. Tegninga
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