
viser hvor smia lå og hvordan bygningene var plassert.
Familien Lindland kjøpte br.nr 8 i begynnelsen av 1920
av Nils Jonsens enke. Etter brannen ble nytt hus ble satt
opp lenger mot øst og uthuset ble plassert på deler av
branntomta.
Postmannens rute gikk mellom bygningene her og posten
hadde de med seg over til Vestre Eikeland tre ganger i
uka. Det var stas når postmannen kom og han tok seg
som regel tid til en kaffi og god prat. Postmennene Georg
på Feda og Abraham Dragland var noen av de siste post-
mennene i denne delen av Lyngdal, som vandret milevis
med posten til fots, på ski eller på sykkel. På Vestre Eike-
land ble posten lagt i et postskur ved bedehuset og den ble
hentet av folk fra området. Deretter leverte postmannen
posten nedover Møske dalen.
Mens noen fra turfølget tok seg en velfortjent pause, ful-
gte andre med Per Willy og Odd Helge ned til skihopp-
bakken. Denne var flittig i bruk vinterstid i noen år frem
til slutten av 70-tallet. Skihopperne fikk et veldig langt
overrenn -helt oppe fra jordene under Flåheia, før de hop-
pet utfor og landet nede på U(t)jorde. Det lengste hoppet
var 46 meter. 
Utpå ettermiddagen vendte vi nesa mot Hundsfossen og
bilene igjen, i et noe variert tempo. Da gikk ruta oppå
Flåheia over til Lille Eikeland. Et ganske så bart fjellom-
råde hvor en kan se fjell og daler i alle retninger. Da vi så
kom til Lille Eikeland fikk de som ville det se seg litt mer
rundt der. 

En flott tur i et nydelig vårvær. 
Vil du lese mer om Sigvald Omland, se Lyngdalsboka
1996, «Tidt eg minnest» skrevet av Åse Marie Leksbø. Om
posthistorie kan du lese i Lyngdalsboka 1999. «Postens
utvikling» av Bjørn E. Seland. Disse ligger også på
nettsida.
De viste tegningene fra Sigvald Omland er tilgjengelige
på nettsida, lyngdalhistorielag.no.

Sigbjørn Utland er fotografen bak bildene hvor ikke annet
er nevnt.
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Nils Jonsens hus. Tegnet av Sigvald Omland.

Utsikt nedover Dragedalen ved kanten av Kattefjellet. 

Kartet over Flåheia, tegnet av Sigvald Omland


