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DØDSFALD
Adam Helms,
Horsens

Apoteker på Helms Apotek på Søndergade i Horsens gennem 45 år, Adam
Helms, døde i tirsdags, 73
år. Han skulle samme dag
have været til sin yngste
datters 30-års fødselsdag,
men blev fundet død i sin
seng.
Adam Helms' død betyder afslutningen på en
epoke på mere end 300 år,
hvor slægten drev apotek i
den gamle, statelige bygning. For et års tid siden
trak Adam Helms sig tilbage fra apotekervirksomheden, men som det aktive
menneske, han var, havde
han mange andre ting at
beskæftige sig med. Udover at han jævnligt viste
sig på apoteket, var han
meget historisk interesseret og var bl. a. med i Middelalder-festivalen i Horsens.
En af hans store interesser var Horsens Borgerlige
Skyttelaug, hvor han var
kasserer i en meget lang
årrække. Han var en ivrig
skytte, og hans historiske
interesser smittede også af
her. Han var en gudbenådet taler, fordi han var i
besiddelse af en helt speci

el humoristisk evne. Også i
kammeraternes kreds vil
han blive savnet.
At han blev apoteker,
var noget helt naturligt for
Helms-familien, og blandt
de traditioner, han hægede
om, var ikke mindst dem,
der havde relation til
slægten.
Efter en lang uddannelse på bl.a. Jernbaneapoteket i Århus, overtog han
Helms Apotek i 1951. Under besættelsen var han
sabotør i Århus, og efter
krigen blev han et meget
aktivt medlem af partiet
De Uafhængige. Han havde i øvrigt skarpe politiske
synspunkter og var med til
at stifte Folkebevægelsen
mod EF i 60'erne.
Også den klassiske musik havde hans store interesse, og han gik ofte og gerne til koncerter. Adam
Helms var i mere end en
henseende en særpræget
personlighed, men det er
et særkende, at alle kunne
lide ham, og på apoteket
var han meget afholdt for
sine menneskelige egenskaber.
Desværre blev hans
otium af meget kort varighed, men navnet Helms
glemmes ikke så let i Horsens, hvor han havde det
meste af sit virke. Adam
Helms efterlader sig to døtre. (P.N.).

