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e samfunnsbyggere
DYKTIG. Allerede som ung mann utmerket Edvard Schønning seg på ulike områder, både som navigatør og fiskeoppkjøper.

skap ble det ofte sagt om dem som
gjennom dyktighet og virketrang
kom seg fram i rederiet, at de beviste at de var noen ekte «Schønning-gutter».
Edvard Schønning dør «på sin
post» i 1909. Han skulle ta «Folden»
til kai i Narvik, og der faller han
om og dør på broen. Hans gravstøtte står kanskje enda på Bodø
kirkegård.
Det eneste virkelige «monument»
som står igjen etter denne dyktige
og skapende personlighet er den
prektige hovedbygning han fikk
reist på det som i gammel tid hette
«storgården på Hjertøya».
Salten Veteranbåtlag og andre positive krefter har gått inn for å få
restaurert denne bygning, og vil
gjerne danne en stiftelse for dette
formål. Stedet kan bli et viktig knutepunkt for båtfolket og den fjord/økoturisme Veteranbåtlaget har
organisert og begynt å utvikle. Fylkeskonservatoren sier klart i fra i
sin tilstandsrapport at dette store
og laftede bygg kan restaureres,
men at der må til en betydelig organisatorisk og økonomisk innsats. Det er først og fremst opp til
Staten som eier (MD og ND) å vise
vilje og økonomisk ansvar for restaurering av bygget. Dette er riktig
og viktig både ut i fra miljø- og kulturhensyn.
Vi som har jobbet med denne saken i mange år møter nå stor forståelse hos Fylkesmannen i Nordland.Vi tror at hovedbygningen på
Hjertøya kan bli restaurert og igjen
komme i fokus, men da må det vises den nødvendige velvilje til økonomisk satsning på dette prosjekt
fra dagens eiere.
Historisk fortjener Edvard Schønning sitt minnesmerke. Hjertøyas
hovedbygning i restaurert stand
og brukt av allmennheten, er et
slikt minnesmerke og kulturminne
i det kulturlandskap bygningen
har stått i siden den ble reist av Edvard Schønning i 1865.
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SPENNENDE HISTORIE. Sjøkaptein Edvard Christopher Schønning (1838-1909) utrettet mye i sitt liv. Deriblant bygget han opp storgården på Hjertøya ytterst i Foldfjorden. Nå ønsker entusiaster at hovedbygningen restaureres og tas i bruk slik at han kan få et minnesmerke etter seg.
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