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en Mand, hvis Navn
staar over disse Linjer, hørte til dem,
der havde valgt sig et
Speciale til historisk Undersøgelse og som gennem
et ihærdigt Arbejde havde
faaet indsamlet et ikke ubetydeligt Materiale, der kun
for en Del var bleven udnyttet, da han desværre blev
os berøvet ved en - efter
menneskelig Beregning altfor tidlig Død.
Trafikkontrolør Hans Christopher Holst var født
lste December 1875 som Søn af Lærer i Ulbjærg,
Rinds Herred, Erik Peter Holst og Mette Pedersdatter. Sin Virksomhed som Trafikmand begyndte
han som Elev i Vemb, virkede saa en Tid i Hobro,
men gjorde derefter fra 1902 til 1918 Tjeneste paa
Nyborg Station, hvorfra han forflyttedes til Stationen
i Korsør, hvor han forblev til sin Død 22. Juli 1929.
Igennem mere end 25 Aar har han altsaa haft
sit Virke ved Storebælt, og historisk interesseret, som
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han var, kastede han sig over Undersøgelser af
ældre Tiders Forhold vedrørende Overfarten mellem
Sjælland og Fyen, et Studium, der gjorde ham til
en flittig Gæst paa Bibliotheker og Arkiver og satte
sig Frugt i adskillige interessante Afhandlinger og
Foredrag om Smakkefarten og de gamle Sølaugs
Historie. Det havde været hans Tanke at udarbejde
et større Værk om Storebæltoverførslens Historie,
hvortil han havde oppebaaret Understøttelse af den
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, men hans tidlige Død afbrød Udførelsen deraf. Blandt hans efterladte Papirer har man fundet efterstaaende to Afhandlinger, hvoraf den første dog er sammenstykket
af flere Udkast for at kunne danne et Hele, og Historisk Samfund for Sorø Arnt er glad over at kunne
bringe dem frem for Offentligheden som en sidste
Hilsen fra og Minde om en Mand, der paa sit særlige Omraade har virket mere end de fleste og ofte
har haft Lejlighed til at give dette Vidnesbyrd baade
i Skrift og Tale.

