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Axel Herman Heilborn (född 1864) var son till kaptenen vid flottan Daniel Heilborn 
och hans maka grevinnan Emilie Cronhielm af Hökunge i Stockholm. Själv gifte han 
sig med fröken Helga Eklund och fick i detta äktenskap med henne fem barn. 

Herman avlade officersexamen i armén 1887, som han därefter kompletterade med 
en gedigen examen som gymnastiklärare vid Gymnstiska Centralinstitutet. Han 
utnämndes till löjtnant 1895, till kapten 1900 och major 1915. 

Åren 1893–1907 tjänstgjorde han som gymnastiklärare vid det lägre allmänna 
läroverket, efter 1904 med benämningen "samskolan", i Sölvesborg för att sedan 
bosätta sig i Karlskrona, där han också ägnade sig åt gymnastikundervisning. 
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Lärare och elever vid samskolan i Sölvesborg 1906 med skolhuset i bakgrunden. 
Med tanke på respektive kategoris officiella status står eleverna självklart upp, 
medan deras läromästare naturligtvis förblir sittande. Från 1905 stod skolan öppen 
för både flickor och pojkar. 

Stående i övre raden från vänster: 
Erik Donnér, Philibert Humbla, Alfred Persson, Olaus Olsson, Gunnar Berndt, Tage 
Norberg, Vilhelm Brolin, Ture Olin, Yngve Cronqvist och Carl Carlström 

Stående i mittraden från vänster: 
Alfred Ståhl, Arvid Olsson, Erik Carlström, Josef Johansson, Georg Johansson, Israel 
Filipoffsky, Ivar Berndt, Oskar Fredriksson, Johan Rasmusson, Nils Holmqvist och 
Mauritz Persson 

Stående i nedre raden från vänster: 
Algot Olsson, Knut Jönsson, Albin Svensson, Märta Malmberg, Anna Wählstedt, Elsa 
Larsson, Eva Bagge, Edvin Lavergren och Axel Brolin 

Sittande längst fram från vänster: 
extralärare Henning Fahlström, lärarinnan Inez Ringheim, adjunkt Adolf Henrik 
Hallberg, rektor John Norén, gymnastiklärare Herman Heilborn och kantor C.W. 
Ryman 
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Det gamla skolhuset av i dag, som 1914 även utökades med ytterligare en våning. 
Byggnaden har sedan sin tillkomst dessutom haft flera olika kommunala och 
administrativa funktioner, bl.a. som stadshus, men är nu i privat ägo. Webbtidningens 
båda redaktörer har för övrigt i det förgångna också åtnjutit undervisning i denna 
läroanstalt.
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