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H. J. Helms.

l

fter et halvt Aars svær Sygdom, hvor Kræfterne stadig ebbede ud, døde Lektor Helms
den I I. September I 939.
Han fødtes I8. Januar I89I i Nykøbing F. Præstegaard, kom paa Herlufsholm, dimitteredes I 908 og
blev 19I4 cand. mag. Efter at have virket ved Bagsværd Kostskole og Vordingborg Seminarium blev
han i 19 I 9 knyttet til sin gamle Skole.
Han stod paa mange Maader som en Repræsentant
for det historiske, traditionsbundne Herlufsholm og
som Viderefører af sin gamle Skoles "Hører"- og
"Dipel "-Tankesæt, tilpasset nye Tiders Former.
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J. Helms.

Selv præget af det historiske Sted var det jo
ogsaa naturligt, at han blev Herlufsholms Historiker,
og hans omfattende Viden og !<yndighed som Forsker
blev i de senere Aar frugtbargjort i flere Publikationer
om Herlufsholm: Et historisk Rids af Klostrets og
Skolens r-Iistorie til Festskriftet i 1935; en "Pører
gennem Herlufsholm" med Oplysninger om Bygninger og Kunstskatte; et "Udvalg af Kilder til Skovklosters Historie" til Brug ved Historieundervisningen i Gymnasieklasserne, og endelig hans sidste
monumentale Værk om Skovklosters Historie, som
endnu ikke er udkommet, men som lige naaede at
blive færdigt fra hans Haand, inden han blev indlagt
paa Hospitalet, og som han selv paa Sygesengen
arbejdede videre med ved Korrekturlæsning og andet
afsluttende Arbejde.
Lektor Helms havde en hurtig Hjerne og et spillende Vid, saa det er ikke til at undres paa, at hans
Elever ikke alene vil mindes ham som en dygtig
Underviser, der stillede bestemte Krav, men ogsaa
som en i god Porstand morsom Lærer, der formaaede
at fængsle sine Elever og krydre Timerne ved passende Brug af attisk Salt.
Lektor Helms vil blive husket med Taknemlighed
og hans Minde stedse æret paa Herlufsholm.
0. Friis-Hansen.

Lektor H. J. Helms indtraadte i Historisk Samfunds Bestyrelse 1933 og var ud fra sin videnskabelige Uddannelse og !<yndighed selvskrevet til at
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blive Medlem af Redaktionsudvalget. Hans Evne til
hurtigt at finde det centrale i en Sag fandt Udtryk i
velbegrundede og karakteristiske Bedømmelser af de
indsendte Arbejder. - Historisk Samfund skylder
Lektor Helms Tak for hans udmærkede Arbejde, og
hans Medarbejdere og Venner i Bestyrelsen vil mindes ham med Ærbødighed og Tak.

Samfundets Bestyrelse.

