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EIVIND JOHAN HOLST 
f. 1897 på Flakstad i Nordland, d.1947 i Brest 

 

Etter en vinter på folkehøgskole i Kabelvåg tok Eivind Holst hyre og dro til sjøs. 

Kom til Lillesand 1926-1927 og gikk på styrmannskolen. Seilte som styrmann i 

Wilhelm Wilhelmsens rederi til han ble skipper hos Bendixen. Under krigen 

arbeidde Eivind Holst ved Nortraships kontor i Australia/New Zealand . Siste del 

av krigen i Australia på Bendixens S/S "Sjøbris". Heim igjen i Lillesand fra 

Australia vinteren 1946-1947.  

Eivind Johan Holst omkom den 28. juli 1947. Han hadde i februar mønstra på som 

skipper ombord på A/S Sjøfart (T. S. Bendixen A/S) sitt skip D/S "Ocean Liberty". 

Skipet som var lasta i USA førte bl.a. med seg 300 tonn olje og 3.000 tonn 

ammoniumnitrat, et stoff som kunne brukes i kunstgjødsel eller i sprengstoff. 

Ammoniumnitrat er svært eksplosivt. Skipet hadde vært innom flere havner i 

Europa, men var blitt nekta lossing pga. den farlige lasta. Mens skipet lå i havn i 

Brest i Bretagne i Frankrike, tok det fyr i lasta og den eksploderte. Havna i Brest 

blei mest utradert i eksplosjon og brann. Holst blei da truffet av en splint fra 

eksplosjonen og døde momentant. 26 andre mennesker som oppholdt seg i land blei 

drept og flere hundre såret. 

 

Eivind Holst har fått følgende utmerkelser for sin innsats: 

 

Krigsmedaljen. 

Vi Haakon Norges Konge Kunngjør at Vi har gitt Krigsmedaljen til styrmann 

Eivind Holst for tjenester av Fedrelandet under krig. 

p.t .London 24. november 1944, Haakon Rex.   og      Johan Nygaardsvold 

 

Frihetsmedaljen. 

Vi Olav, Norges Konge Kunngjør At Vi har gitt Haakon den VII´s Frihetsmedalje 

til Eivind Johan Holst Post Mortem for særlig lang og innsatsfylt tjeneste på norske 

og/eller allierte handelsskip under verdenskrigen 1939-45 og derved ytet Norges 

sak store tjenester.   Olav R. 
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