
Herløv Åmland ble født 14.april 1907 på Åmland i
Austad. Foreldrene var Berdine og Abraham Hansen,
og han vokste opp sammen med fire søsken.
Foreldrene hadde et lite gårdsbruk der de hadde noen
få kyr, sauer og høns. Gården lå ikke langt fra
Grønnsfjorden, og fiske ga nok også et viktig tilskudd
til husholdningen.
Sin skolegang fikk han på Belland skole, den gangen
todelt. Senere skulle han i mange år få sitt virke net-
topp på denne skolen.
Etter folkeskolen tok han et år på Birkeland folkehøg-
skole 1924-25. Der traff han Ragnhild Haus fra
Greipstad som han senere giftet seg med. Etter året på
Birkeland begynte han på lærerskolen i Kristiansand.

Skolen var treårig, og Herløv var ferdig lærer i 1929.
I 1940 giftet han seg men Ragnhild, og de fikk 27 år
sammen. Hun døde i Bærum i 1967. De fikk fem barn,
men ei jente døde like etter fødselen. De fire andre
vokste opp i Austad.
Etter lærerskolen fikk han etter hvert arbeid forskjel-
lige steder i hjemdistriktet. Før krigen hadde han også
ei tid jobb på Spangereid. Han bodde da hjemme på
Åmland, og for å komme over Grønnsfjorden var han
avhengig av båttransport. Han kjøpte derfor motorbåt
som han brukte for å komme over fjorden.
Som elev av Herløv få år etter krigen fikk jeg høre
mange spennende beretninger om hans tid i fangen-
skap. Herløv var en av de mange lærerne som trosset
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Det er i år 100 år siden Herløv Åmland ble født. Jeg var så heldig å kjenne han gjennom mer enn
50 år, både som nabo, hans elev og senere som medlem sammen med han i bygdeboknemnda i
Lyngdal. Artikkelen om han vil nok derfor bli litt preget av dette.

Herløv Åmland i godstolen. Oljemaleri uten tittel. Trolig fra heimegarden. 1930-åra.


