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EUGENllJSZ S. KRUSZEWSKI

KSI¥DZ EDWARD ORTVED (1855-1930)
- OPIEKUN POLAKÓW W DANII

W dniu 20 czerwca 1997 roku minê³o sto lat, gdy w nowo zbudowanym ko-
œciele pw. œw. Brygidy i œw. Stanis³awa BM w Maribo na wyspie Lolland zosta³a
odprawiona pierwsza Msza œw. przez ks. Edwarda Ortvedal . Oficjalne uroczy-
stoœci stulecia odby³y siê 17 sierpnia 1997 r. z udzia³em biskupa ordynariusza ks. Cze-
s³awa Kozonia, pronuncjusza na kraje skandynawskie abp. Giovanni Ceirano,
duchownych ewangelickich oraz licznych wiernych, w tym Polaków i potomków
pierwszych imigrantów w Danii2 . Na tê uroczystoœæ emigrant z lat 70. XX wieku,
osiad³y na terenie parafii, architekt i rzeŸbiarz Krzysztof Lubowiecki ofiarowa³
krzy¿ z figur¹ Chrystusa, który zanistalowano na placu przy koœciele.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubileuszem 50-lecia erygowania diecezji kopen-
haskiej przypadaj¹cej na 2003 r., odszukano w archiwum diecezjalnym z zespo³u
koresponencji adresowanej do ks. bp. Johannesa von Eucha, Wikariusza Apostol-
skiego i biskupa tytularnego Anastasiopolis listy ks. Edwarda Ortveda pisane przez
niego w czasie pobytu - przewa¿nie w okresie zimowym, na ziemiach Polski do

swego biskupa w Kopenhadze.
Ze 120 listów ks. Ortveda pisanych w latach 1894-1906, wyselekcjonowano

te, które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z duszpasterstwem dla Polaków w Danii i bu-
dow¹koœcio³a,jak równie¿ list Polek (nr 52) skierowany do ich duszpasterza, wzy-
waj¹cy do udzielenia pociechy duchowej oraz list ks. Ortveda z Maribo (nr 59), tu¿
po powrocie z Warszawy i Wilna do Danii w 1904 r.

Podstaw¹ tekstów s¹ autografy listów. Umieszczono je chronologicznie w jê-
zyku oryginalnym i w przek³adzie na polski. Treœæ listów wskazuje na du¿¹ znajo-
moœæ stosunków spo³ecznych i politycznych ks. Ortveda oraz œwiadczy o jego
sympatiach dla naszego narodu. Z drugiej strony widaæ, ¿e wœród Polaków mia³

Sct. Birgitta Kirkes Annaler, s. 24.
Ks.bp Czes³aw Kozoñ (ur. w 1951 r.), jest synem Ignacego, emigranta z 1945 r. z Polski i Teresy
Stamblewskiej, córki emigrantów sprzed I wojny œwiatowej, urodzonym w ma³ej miejscowoœci
na wyspie Lolland i jest pierwszym z pochodzenia Polakiem hierarch¹ duñskiego, a jednoczeœnie

~kandvnawskiel!o Koœcio³a katolickiego.
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niew¹tpliwie oddanych przyjació³ i zrozumienie dla jego przedsiêwziêæ w Danii.
Nale¿y zwróciæ uwagê m.in. na niemal konsekwentne i poprawne pisanie nazwisk
i miejscowoœci po polsku, co w Skandynawii raczej nale¿y do rzadkoœci.

Zbiór listów stanowi dokument, przez który widzimy spo³eczeñstwo polskie
w kontekœcie ¿ycia Koœcio³a na dawnym terytorium Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, bêd¹ce pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. W jednym z listów pisze, ¿e
Kaszuby stanowi¹ wielki teren, na którym widaæ du¿o pasiek. Kiedy indziej zaœ
zauwa¿a, ¿e na razie w nowym koœciele jako o³tarz wystarczy stó³ nakryty p³ótnem
(inaczej ni¿ w Danii), który dawniej s³u¿y³ jako domowy o³tarzyk, a póŸniej sadzano
przy nim co zacniejszych goœci. Autor najwiêcej obserwacji poczyni³ w zaborze
pruskim, zw³aszcza wœród duchowieñstwa, gdzie zatrzymywa³ siê najd³u¿ej, ale
uwagi z zaboru rosyjskiego i Galicji s¹ nie mniej interesuj¹ce.

Ze sk¹pych informacji, jakie posiadamy, wynika, ¿e ks. Ortved od m³odych lat
interesowa³ siêjêzykiem i kultur¹ polsk¹. Byæ mo¿e inspiracj¹ by³y tragiczne dzieje
naszego narodu po rozbiorach Rzeczypospolitej, gdy¿ takich przyk³adów na terenie
Skandynawii nie brak. Jak sam wspomina, to obrazy Artura Grottgera i losy wiel-
kiego artysty wzbudzi³y jego zainteresowanie naszym narodem3. Jako autodydak-
tyk zg³êbia³ sw¹ wiedzê o Polsce, studiuj¹c historiê i literaturê Polski. Jak s¹dzimy,
zainteresowanie to wzrasta³o tak¿e pod wp³ywem profesora Uniwersytetu Ko-
penhaskiego, pierwszego duñskiego slawisty C. W. Smitha i jego ucznia Karla
Vemera. Pierwsz¹ ksi¹¿k¹, z jak¹ zapozna³ siê m³ody Ortved po polsku, to dzie³o
Tomasza a Kempisa o naœladowaniu Chrystusa, a nastêpnie Micha³a Baliñskie-
go Staro¿ytna Polska (..J. Pomocne mu by³y przek³ady naszej literatury na jêzyk
duñski, oprócz utworów naszych wieszczów czyta³ ksi¹¿ki Micha³a Grabowskie-
go, Boles³awa Prusa, Franciszka Rawity i Pauliny Wilkoñskiej4. Nosi³ siê z zamia-
rem podjêcia studiów humanistycznych. Jego wybitne zdolnoœci zauwa¿ono bardzo
wczeœnie. Po przejœciu na ³ono Matki Koœcio³a (a za jego przyk³adem ca³a rodzina)
i rocznym studium filozofii u 00. jezuitów w Kopenhadze zdecydowa³ siê na studia
teologiczne, poparte pochlebn¹ opini¹ miejscowego prefekta apostolskiego ks. pra-
³ata Hermanna Gruedera5. Skandynawowie w owym czasie nie mieli w³asnego
katolickiego seminarium duchownego, wiêc zosta³ skierowany na studia w Kole-
gium Urbana Kongregacji Propagandy Wiary w Rzymie. Tu nawi¹za³ kontakty
z Polakami, a pierwszym z nich by³ ks. Piotr Semenenko. Ortved, bêd¹c jeszcze
klerykiem, wzbudzi³ niema³¹ sensacjê w czasie uroczystych obchodów œwiêta Trzech

3 A. Dobrowolski, Ksi¹dz Edward Ortved, "Tygodnik ilustrowany", 1903, nr 10, s. 193-194.
4 E. S. Kruszewski, Bibliografi over danske oversaettelser tra polsk skoenlitteratur 1855-1966.

Koebenhavn, Danmarks Biblioteksskole, 1979.
5 Prefekt H. Grueder w liœcie do Kongregacji Propagandy i Wiary w Rzymie z 22.06.1875 r. ASPF

Germania. vol. 24.
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Króli w Watykanie za Leona XIII, wyg³aszaj¹c okolicznoœciowy wiersz po polsku.
Prawdopodobnie nie przeczuwa³, ¿e dwadzieœcia lat póŸniej bêdzie móg³ swoje
zainteresowanie jêzykiem i kultur¹ polsk¹ spo¿ytkowaæ nadzwyczaj owocnie z chwi-
l¹przybycia pierwszych sezonowych robotników polskich do Danii.

Ks. Ortved podj¹³ siê realizacji dzie³a, które wymaga³o niejednokrotnie wiel-
kiego ducha i odwagi oraz du¿o si³ fizycznych. Swego celu dopi¹³, gdy w ci¹gu
zaledwie trzech lat w g³ównym mieœcie Maribo wyspy Lolland stan¹³ piêkny archi-
tektonicznie koœció³ pw. œw. Brygidy i œw. Stanis³awa BM6 .

Ks. Ortved w latach 1894-1905 odby³ ³¹cznie dwanaœcie podró¿y do Polski.
Jego podró¿e od Gdañska, Wilna i Petersburga na pó³nocy, Krakowa, Zakopanego,
Lwowa i Stryja na po³udniu, i na wschód a¿ do Moskwy mia³y ma³o wspólnego
z podró¿ami turystycznymi czy naukowymi, by³y natomiast wêdrówk¹ ¿ebraka.

Podró¿e zwi¹zane by³y bowiem z uci¹¿liwym pod ka¿dym wzglêdem poruszaniem
siê na ziemiach polskich w celu zebrania potrzebnych pieniêdzy na budowê koœcio-
³a katolickiego i na potrzeby Koœcio³a w Danii w ogóle.

Przesy³aj¹c sukcesywnie zebrane pieni¹dze do Kopenhagi, dzieli³ siê jedno-
czeœnie ze swoim biskupem wra¿eniami i spostrze¿eniami. Krótkie uwagi i trafne,

dowcipnie sformu³owane spostrze¿enia o w³adzy zaborców, duchownych, polskiej
arystokracji oraz wiernych oddaj¹ panuj¹c¹ atmosferê i nastroje w poszczegól-
nych diecezjach, a nawet u arcybiskupa Wroc³awia.

Warto podkreœliæ, ¿e kopenhaski biskup by³ niemieckim arystokrat¹, aczkol-
wiek do Danii przyby³ tu¿ po przyjêciu sakramentu kap³añstwa w 1860 r. w swojej
macierzystej diecezji w Hannoverze. Pe³ni³ róŸne funkcje od wikariusza, kapelana,
proboszcza i od 1884 r. prefekta apostolskiego, zanim w 1892 r. zosta³ wyniesiony
do godnoœci biskupiej i Wikariusza Apostolskiego. Przebywa³ wiêc w Danii ponad
trzydzieœci lat. Ks. Ortved nie wstrzymywa³ siêjednak od uwag o pruskiej admini-
stracji i duchownych niemieckich, jak i ich stosunku do Polaków. Dodajmy, ¿e po

przegranej wojnie w 1864 r. z Prusami i Austri¹ oraz utrat¹ czêœci ziem, pogardza-
no w tym kraju Niemcami.

"Wypady" ks. Ortveda na teren "królestwa" oraz do Petersburga i Moskwy
by³y prawdobnie zwi¹zane z chêci¹ zapoznania siê z ¿ywym jêzykiem rosyjskim,
a tak¿e w celu poznania warunków ¿ycia Polaków, którzy, obok galicyjskich, sta-
nowili znaczn¹ czêœæ jego podopiecznych w Danii. Nawet bêd¹c w Moskwie,
zbiera³ pieni¹dze w katolickim koœciele, a od duñskiego konsula Thor Lange
(protestanta) otrzyma³ Madonnê malowan¹ na szkle, która do dzisiaj zdobi kruchtê

koœcio³a w Maribo7 .

NUfKK 1897:558-559.
P. P. Hansen, Sct. Birgitta kirke.100aarsjubilaeum 1897-1997. Maribo, Sct. Birgittakirke, 1997,
" 14
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Od czasów reformacji luterañskiej w krajach nordyckich na pocz¹tku XVI
stulecia tylko w samej Danii - ponad 2000 koœcio³ów katolickich i licznych zako-

nów zosta³o si³¹ przejêtych przez luteranów. Dla katolików nie by³o miejsca. Po
przesz³o stu latach powsta³a misja katolicka w mieœcie Fredericia na wschodnim
wybrze¿u Jutlandii (od 1674 r.) dla obs³ugi garnizonów obcych wojsk i kupców
oraz w Kopenhadze na terenie reprezentacji dyplomatycznych pañstw katolickich
(prywatne kaplice od 1640 r. i Cesarstwa Austro- Wêgier od roku 1764), jednak¿e
na mocy królewskiego zakazu niedostêpne dla Duñczyków8. Dopiero po ustano-
wieniu konstytucyjnej wolnoœci religijnej w 1849 r. nast¹pi³ rozwój pracy misyjnej
Koœcio³a katolickiego.

W okresie postêpuj¹cej liberalizacji w tym kraju, na miejscu dawnej kaplicy
Austro-Wêgier wybudowano w 1842 r. obecny koœció³ katedralny pw. œw. Ansga-
ra9 . Tak wiêc dopiero w ci¹gu drugiej po³owy XIX stulecia by³a mo¿liwoœæ budo-
wania stacji misyjnych i koœcio³ów katolickich. W tym okresie powsta³o jedenaœcie
koœcio³ów i kaplic na pó³wyspie jutlandzkim i wyspie Zelandii 10.

Dania w unii personalnej z Islandi¹ i posiad³oœciami, po odzyskaniu wolnoœci
religijnej liczy³a oko³o 1000 wiernych, w tym czêœæ obcokrajowców. Na prze³omie
wieków by³o ich szacunkowo oko³o 6000 oraz ponad 3000 katolickich robotników
sezonowych z Polski, których pobyt ka¿dorazowo trwa³ 6-8 miesiêcyII.

W 1893 r. m³ody Koœció³ katolicki w Danii spotka³ siê niespodziewanie z wiel-
kim wyzwaniem. Na wiosnê tego roku przyby³o bowiem oko³o czterystu pierw-
szych robotnic polskich do pracy na roli.. W³adze duñskie przy werbowaniu
sezonowych robotników z Polski zapewne o sprawach duchowych nie myœla³y.
Chodzi³o przecie¿ o najtañsz¹ si³ê robocz¹ przy uprawie plantacji buraków cukro-
wych. Wiara i praktyki religijne w pañstwie protestanckim znacznie odbiega³y od
tradycji katolickiej Polski.

Koœció³ katolicki, rzecz jasna, nie by³ przygotowany na przyjêcie tak wielkiej
iloœci polskojêzycznych katolików i w dodatku rozproszonych w mniejszych lub
wiêkszych grupach po maj¹tkach i folwarkach. Miejscowy Wikariusz Apostolski
zareagowa³ jednak szybko. Jedyny ksi¹dz znaj¹cy jêzyk polski (tak¿e niemiecki
i nieco rosyjski), Duñczyk, ks. Edward Ortved, przebywa³ z misj¹ w Norwegii.
Przez kilka lat wydatnie pomaga³ tamtejszemu biskupowi w Christianii (Oslo )12.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ bp von Euch by³ zmuszony do odwo³ania swego
duszpasterza do Kopenhagi, polecaj¹c mu opiekê duszpastersk¹ nad przyby³ymi

8 Kong Christian den Ferntis Danske Lov 1683 ksiêga VI oraz rozporz¹dzenia wykonawcze.
9 J. Hansen, Sankt Ansgars Kirke, Koebenhavn 1942.
10 Katolsk haandbog Jor Danmark 1983, Koebenhavn 1983.
11 E. S. Kruszewski, Problemy osadnictwa polskiego w Danii 1893-1939, Londyn 1980, s. 20,66.
12 K. Kje1strup, Norvegia Catholica, Oslo 1942, s.l, 34, 161,348-349.
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Polakami. Ks. Ortved podaje, ¿e wiosn¹ 1893 r. przybyli Polacy i £otysze, ³¹cznie
oko³o 500 osób, prawie wszyscy wyznania rzymsko-katolickiegol3 .

Pierwszym i wcale nie³atwym zadaniem duszpasterza by³o zlokalizowanie po-
bytu i miejsc pracy m³odych przewa¿nie dziewcz¹t. Duszpasterz wyruszy³ na pro-
wincjê najtañszym, a w tym wypadku okaza³ siê on tak¿e najpraktyczniejszy,
œrodkiem lokomocji, jakim by³ rower. Potrzebny sprzêt liturgiczny ³¹cznie z oha-
rzem polowym mieœci³ siê w walizce. Ks. Ortved tak wspomina swoje pierwsze
spotkanie z Polakami przy pracy w polu: "Pozdrowi³em ich po polsku i przed-
stawi³em siê jako ksi¹dz katolicki. Wówczas jeden z Polaków wyst¹pi³ i za-
da³ mi kilka pytañ z katechizmu, a gdy uzna³ "egzamin" za zdany pomyœlnie,
wtedy mog³em zapoznaæ siê z ca³¹ grup¹ "14. Pierwsza msza œw. zosta³a przez
niego odprawiona 11 sierpnia 1893 r. w Hesteborg z udzia³em 52 wiernychl5.

Dodajmy, ¿e objazdowa forma pos³ugi duszpasterskiej dla Polaków w Danii
trwa³a przez wiele lat, praktycznie do zakoñczenia I wojny œwiatowej. Na prze³o-
mie XIX i XX wieku, na po³udniowych wyspach Lolland i Falster, na których g³ów-
nie w pierwszych latach przybywali polscy robotnicy sezonowi z Galicji i zaboru
rosyjskiego (nieliczni z z zaboru pruskiego) - pos³uga duszpasterska odbywa³a siê

w prywatnych pomieszczeniach dworu czy w³aœcicieli folwarku, w miejscach zbio-
rowego zakwaterowania Polaków (tzw. koszarach) lub w wynajêtych salach, naj-
czêœciej w miejscowym hotelu.

Na po³udniowych wyspach, gdzie skupia³a siê najwiêksza iloœæ sezonowych
robotnic polskich, nie by³o ¿adnego koœcio³a katolickiego. Najbli¿sze koœcio³y by³y
oddalone od 60 do 160 km. W ówczesnych warunkach pracy, sieci komunikacyjnej
i mo¿liwoœciach finansowych samych zainteresowanych, stanowi³o to przeszkodê
nie do pokonania. Pocz¹tkowo myœlano o zorganizowaniu stacji misyjnej i siedzibie
dla duszpasterza, dotychczas doja¿d¿aj¹cego z Kopenhagi, w pobli¿u miejsc pracy,
z której móg³by wyruszaæ w objazd na wyspy i Jutlandiê.

Po pierwszym rozpoznaniu i pos³udze polskim wiernym ks. Ortved mia³ wizjê
zaradzenia problemowi, który, jego zdaniem, bêdzie rós³ z roku na rok. Chcia³ stwo-
rzenia fizycznych ram, tak¿e dla wówczas co prawda nielicznych duñskich konwer-
tytów, ale z perspektyw¹ powiêkszenia rzeszy wiernych na tamtejszym terenie. Widzia³
tak¿e potrzebê roz³o¿enia opieki duszpasterskiej na wiêksz¹ iloœæ ksiê¿y. Plany przed-
stawi³ swemu biskupowi i uzyska³ ich aprobatê oraz zezwolenie na zbiórkê pieniê¿n¹
za granic¹. Jako cz³owiek czynu ju¿ w nastêpnym roku rozpocz¹³ realizacjê swego
planu. W czasie pobytów w Polsce da³ siê poznaæ jako dobry kaznodzieja i spowied-
nik oraz zyska³ sobie wielu przyjació³ wœród duchowieñstwa. "Oœwiadczamy ni-

13 E. Ortved, St. Brigitta kirkensjubileum, NUfKK, 1922, s. 706-712.
14 NuiKK, 1894, s. 741.
15 Sct. Birgitta Kirkes Annaler, s. 2.



12 EUGENIUSZ E. KRUSZEWSK

niejszym, ¿e z opieki naszych parafian robotników polskich w Danii, któr¹ s¹
objêci nasi parafianie przez ksiêdza misjonarza Edwarda Ortveda jesteœmy
w pe³ni zadowoleni" - pisze 34 polskich duchownych w specjalnym oœwiadczeniu
na jednym ze spotkañ w marcu 1905 ro w diecezji poznañskiej 16 .

W pierwszym roku pobytu Polaków okaza³o siê tak¿e, ¿e prócz opieki duszpa-
sterskiej potrzebowali oni tak¿e kogoœ, kto móg³by siê bezpoœrednio porozumieæ w ich
jêzyku ojczystym, do którego mieliby zaufanie wobec trudnych warunków pracy
i bytowych w Danii. Ze zrozumia³ych wzglêdów Polacy nie znali miejscowego jêzy-
ka, a poza ojczystym mówili tylko ³amanym niemieckimI? . Problemy mieli z w³adz¹,
zw³aszcza osoby z zaboru rosyjskiego, którzy stale napotykali na trudnoœci z urzêda-
mi tak w zaborze, jak i w ambasadzie carskiej (zezwolenie na wyjazd, wzglêdnie
powrót, zbyt du¿e op³aty za paszport, sprowadzenie dokumentów osobistych, jak
metryki itp.). Wkrótce okaza³o siê, ¿e takim autorytetem cieszy³ siê kso Ortved.

Duszpasterz, wspominaj¹c pierwszy rok pobytu Polaków w Danii, pisze: " wielu
pruskich ('0) nadzorców ('0) uprawia niewolnictwo zamiast kierowania ze-
spo³em powierzonych mu ludzi, i nie ¿a³uje ani przezwisk, ani bicia "18. Spe³-
nia³ tu rolê t³umacza, pomocnika i obroñcy wobec poœredników hiemieckich
i ¿ydowskich oraz pracodawców (plantanatorów, cukrowni), a nieraz tak¿e by³ ich

"doradc¹ finansowym".
W nastêpnym roku zyska³ równie¿ zaufanie duñskich pracodawców, którzy

powierzyli jemu, Duñczykowi i ksiêdzu mówi¹cemu po polsku, funkcjê rozjemcy
miêdzy nimi a poœrednikami, wzglêdnie w³adzami œwieckimi, co oficjalnie zosta³o
potwierdzone przez w³adze od 1907 r. Zauwa¿my, ¿e ks. Ortved równie¿ w Polsce
by³ pewnego rodzaju ich rzecznikiem, gdy kontaktowa³ siê z hierarchi¹, informuj¹c
o po³o¿eniu polskich robotników w Danii. Dodajmy, ¿e ks. Ortved uzyska³ 19 lipca
1895 r. patent t³umacza przysiêg³ego jêzyka polskiego, a 11 stycznia 1905 r. -

jêzyka niemieckiegol9 .
W miarê up³ywu lat coraz czêœciej pewna iloœæ ludzi pozostawa³a przez okres

zimy, a nastêpnie stopniowo osiada³a w tym kraju. W roku wybuchu I wojny œwia-
towej w 1914 r. oko³o 8000 Polaków, w tym oko³o 4000 pracuj¹cych na wyspach
Lolland i Falster, nie mog³o powróciæ do swoich domów2O. W³adze duñskie usta-
wowo zezwoli³y na czas wojny na pobyt i pracê wszystkim obcokrajowcom. Oczy-
wiœcie,jeœli chodzi o duszpasterstwo dla Polaków, zadanie ju¿ od dawna przekracza³o
mo¿liwoœci jednego duszpasterza.

16 Skr. Birgitta kirkes Annale, s. 84.
17 NUfKK 1894, s. 741.
18 NUfKK 1894, s. 743.
19 NUfKK 1985, s. 542; Hof-og Statskalender 1930.
20 E. S. Kruszewski. OP. cit.. s. 36-37.
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W zwi¹zku z tym bp von Euch robi³ starania, by pozyskaæ polskich ksiê¿y (ze
Lwowa przybyli franciszkanie, z Wilna i z Poznania ksi¹dz diecezjalny, z Wiednia
polski j ezuita), ale z ró¿nych wzglêdów misje te nie spe³ni³y swego zadania. Biskup
by³ zawiedziony, mia³jednak ograniczone wp³ywy na decyzje zgromadzeñ zakon-
nych czy osobiste decyzje duchownych niepodlegaj¹cych jego jurysdykcji. Pola-
ków przebywaj¹cych w Danii wzywa³ jednak w 1912 r., by "byli aposto³ami
Koœcio³a katolickiego w Danii "21 . Istotnie, Polacy okazali siê "sol¹ i œwiat³em"

na ziemi duñskiej, dochowuj¹c swej wiary do koñca.
O przychylnoœci bp. von Eucha do Polaków œwiadczy tak¿e jego wypowiedŸ

z 1915 r.: "Uwa¿am, ¿e pañstwo polskie zostanie wskrzeszone. Bêdzie ono
pewnego rodzaju buforem miêdzy Europ¹ zachodni¹ i wschodnimi narodami,
zw³aszcza przed "zaraz¹" ze wschodu, o której nie trzeba zapominaæ. Naród
polski, który liczy 25 milionów jest dobry lecz rozdarty na czêœci, które mo¿-
na po³¹czyæ razem i utworzyæ mocny i zdrowy organizm pañstwowy. Naród
ten reprezentuje star¹ kulturê, któr¹ odczuwamy w ró¿ny sposób "22. Wypo-
wiedŸ œwiadczy nie tylko o realizmie, ale jako taka jest niezwyk³a dla katolickiego

hierarchy.
Nasuwa³o siêjednakpytanie, dlaczego nie przys³ano polskiego ksiêdza lub ksiê¿y,

gdy¿ biskupi wiedzieli o warunkach ¿ycia w protestanckim œrodowisku. Problem
pozostawiono jednak¿e Koœcio³owi w Danii.

W 1918 r. przebywa³o na terenie Danii ju¿ ponad 15 000 naszych rodaków,
³¹cznie z urodzonym tutaj pokoleniem, z których wiêkszoœæ na skutek splotu wyda-
rzeñ politycznych (zakaz w³adz alianckich) i finansowych (inflacja, utrata pieniê-
dzy w bankach austriackich) nie mog³a, a czêœciowo nie mia³a dok¹d i do czego
powróciæ. W ten sposób Polacy stali siê najwiêksz¹ mniejszoœci¹ cudzoziemskich

katolików w duñskim koœciele.
Duszpasterstwo prowadzone przez ks. Ortveda obejmowa³o ca³ego cz³owieka

- dba³ o miejsce na odpoczynek po d³ugiej drodze przebytej pieszo do koœcio³a
i mo¿liwoœæ spo¿ycia w³asnego, skromnego posi³ku, o strawê duchow¹ w koœciele
i poza nim, organizuj¹c bibliotekê - zbiór ksi¹¿ek z ponad 300 tytu³ami itp. By³

tak¿e inicjatorem sprowadzenia do parafii w Maribo sióstr franciszkanek ze Zgro-
madzenia Sióstr Rodziny Maryi z Warszawy, które tak¿e nios³y pomoc sezonowym
robotnikom polskim w latach 1904- 1907.

Otaczaj¹cy œwiat, w jakim przysz³o ¿yæ jego podopiecznym, nie zawsze by³
przyjazny wobec obcych kulturalnie i religijnie robotników. ¯ycie nie by³o ³atwe-
12-godzinna praca rêczna w polu i w oborze, prymitywne warunki mieszkaniowe,

21 NUtKK 1917, s. 165.
22 Fragment wywiadu udzielonego dziennikowi "Lolland-Falster Stiftstidende" (Maribo). Cyt. za

"Efterretnin~er fra ind- og ud1and. Maribo", NUtKK, nr 36, 5.07.1915, s. 715-716.
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oszustwa, rozpijanie m³odych ludzi (14-18-letnich) przez obcych nadzorców wy-
maga³y szczególnej wra¿liwoœci duchowego opiekuna, by czuli, ¿e nie zostali opusz-
czeni przez Boga i ludzi.

W latach 1893-1905 ks. Ortved pe³ni³ sw¹ misjê wœród Polaków z wielk¹ od-
powiedzialnoœci¹, a koœció³, który zbudowa³, jest pomnikiem powsta³ym zjego tru-
du i potu, na jeszcze wiêksz¹ chwa³ê naszego Stwórcy.

LJC
Gnesen 14.7.94
H~jrervrerdigste hr biskop!
Ja, der er ingen Tvivl om de Dele, at jeg har meget gode Kort paa haanden-

for at bruge hr biskopens udtryk. Og Kortene viI uden tvivl bringe andet, men vi
faar nok give tid en smule.

Da jeg kom til Posen, indb~d rerkebispen mig til at bo hos sig og var -ligesom
ogsaa vicebispen - meget forekomende. Om at Kollektene straks, kunde der ingen

tale vrere, da jeg jo maa udarbejde et polsk foredrag f~rst og ogsaa lrere at tale
saaledes, at jeg kan klare mig hos dem, jeg kommer til. Efter et par dage, sendte
altsaa rerkebispen mig til sit seminar i Gnesen for en kort tid, saa jeg kunde have ro
til gramatiken og tale noget med de Klerikere, som iaar vies til prrester (kun sidste
aars studerende opholder sig nemlig ber). Her har jeg nu vreret syg af inflamation
i Kjrebebenet og hele ugen maattet holde stuen; et par dage endnu viI det vrere.
Dog har jeg gjort flere bekjendskaber baade i Po sen og Gnesen, der kan blive til

nytte.
Vicebispen ber var allerede i ferie paa landet, da jeg kom bid, og da mange af

de bedre situerede herrer rejser sin vej f~r Juli og August, men er rerkebispen, at
den tid egner sig mindre. Nu har hall s~rget for, at jeg kommer i huset hos prrelat
grev Poninski i Koscielec, og dette bliver altsaa min adresse. Han er rerkebispens
ven. Det var bam, der blev overfalet af anarkisteme, som hr.biskopen mindes.

lErkebispen korner f~rst hjem tra sin land1iggen til september og mente, at saa
maatte jeg komme en 14 dags tid til Po sen for Kollekts skyld. Men det er umuligt,
da jeg saa ikke bliver frerdig med runden i Danmark i skikkelig tid. - Apropos! Jeg

har gjort mit regnskab n~jagtig op og finder, at jeg har haft 541 Polaker til Kommu-
nion hjemme iaar. Og som sagt, den rej se har ikke kostet missionen en ~re, ligesom
jeg ogsaa viI kufie levere de til nrervrerende rejse modtagne Penge ur~rte tilbage.

Sagen maatte altsaa indrettes saaledes: Galizien opgives aldeles for iaar. Jeg
bliver ber i Polen til henimod siutningen af nreste maaned og gj~r som den 2den
rundrejse blandt vore Polaker SaInt holder undervejs paa de steder, hr. biskopen
~nsker, foredrag. lmid1ertid er alle de komne tilstede ber, som bedst fonnaar at
give, og jeg gj~r Kollektionsrejsen; jeg tror, jeg faar lov at tale i kirkeme og holde
Kollekt derefter. Da brr Lubienski og Sapieha maa efter min skj~n ikke korne hertil
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og rejse blandt Polakerne - saalidt som den herre, der hjeme bliver viet. Dels
beh~ves det jo slet ikke, da jeg klarer sagen ligesaagodt som de - trenker jeg; dels

og det er hovedsagen, vilde det vist vore lovlig upraktisk at lade nogen faa indblik
i, med hvorledes nettoudgift for vor mission det hele foretagende er forbunden; og
dette vilde straks vise sig. Men os er det jo om at gj~re, ikke blat at faa den enkelte
rejses udgifter drekkede, derimod at faa tilvejebragt et form til drekkelse af slige
foretagenden. Rer at lregge dem vanskelighederne med det fremmede sprog, at
Polakerne er spredte i ganske smaa hold iaar og endnu mere nreste aar viI blive
det, at der ingen hotelIer er paa de allerf1este steder men maD maa tag ud sine
private bekjendtskaber - ved at lregge dem alt dette klart, maa det vrere let at
afholde dem tra noget fors~g. At komme paa bes~g paa Glorup og Kj~benhavn er

en an~en sag.
Og hermed, h~jrervrerdige hr biskop, tager jeg afsked for defie gang, haaben-

de, at De er tilfreds med mig og mit brev. Med venligste hilsen Jeres h~jrervrerdi-
hed rerb~digste

Edw. Ortved

Adr (esse): EO
Koœcielec, Provinz Posen

NBPJCh
Gniezno 14.7.94
Najprzewie1ebniejszy ks. Biskupie!
Tak, nie ma w¹tpliwoœci, jeœli idzie o nasze sprawy - powtórzê s³owa ksiêdza

Biskupa - mam bardzo dobre karty w rêku. Te karty niew¹tpliwie przynios¹jeszcze

coœ innego, ale bêdziemy musieli nieco zaczekaæ.
Po przybyciu do Poznania, arcybiskup zaprosi³ mnie do zamieszkania u siebie

i podobnie jak sufragan by³ bardzo przychylnie do mnie ustosunkowany. O tym,
bym móg³ od razu zabraæ siê do kolekty na razie nie mo¿e byæ mowy; muszê
wpierw opracowaæ odczyt po polsku, a tak¿e nauczyæ siê mówiæ, abym móg³ siê
tutaj swobodnie porozumieæ.

Arcybiskup po kilku dniach wys³a³ mnie na krótki czas do swego seminarium
duchownego w GnieŸnie, bym w spokoju móg³ uczyæ siê gramatyki oraz prowadziæ
konwersacjê z klerykami, którzy w tym roku przyjm¹ sakrament kap³añstwa
(pozostali na miejscu s¹ bowiem studentami ostatniego roku).

Tutaj te¿ zachorowa³em - mia³em zapalenie dzi¹se³ i przez ca³y tydzieñ
zmuszony by³em do przebywania w swoim pokoju; bêdzie to trwa³o jeszcze kilka
dni. Jednak¿e zawar³em ju¿ sporo znajomoœci, zarówno w Poznaniu, jak i w GnieŸnie,
które mog¹ okazaæ siê bardzo po¿yteczne.

Po moim przyjeŸdzie tutaj okaza³o siê, ¿e sufragan by³ w³aœnie poza miastem
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na wakacjach - wielu dobrze sytuowanych wyje¿d¿a na lipiec i sierpieñ, ale gdy

arcybiskup jest na miejscu, okres tenjest mniej sprzyjaj¹cy. Postara³ siêjednak, ¿e
bêdê mieszka³ w domu pra³ata hr. Poniñskiego w Koœcielcu i tu nale¿y kierowaæ
korespondencjê do mnie. Pra³at jest przyjacielem arcybiskupa. Mo¿e ksi¹dz Bis-
kup sobie przypomina, ¿e w³aœnie jego napadli anarchiœci.

Arcybiskup powróci z wiejskiej rezydencji dopiero we wrzeœniu i uwa¿a, ¿e
powinienem przyjechaæ na dwa tygodnie do Poznania w celu przeprowadzenia
kolekty. Jest to jednak niemo¿liwe, gdy¿ do tego czasu nie zakoñczê mego drugie-
go objazdu do wiernych w Danii.

A propos! W³aœnie zrobi³em obliczenia i mogê podaæ, ¿e w Danii mia³em
w tym roku pod opiek¹ 541 Polaków, którzy przyjêli komuniê œw. Sama podró¿ nie
kosztowa³a misjê [biskupa w Danii - E.K.] ani jednego grosza, a pieni¹dze

przeznaczone na tê podró¿ zwrócê.
Myœlê, ¿e sprawê wyjazdów nale¿y roz³o¿yæ w czasie w ten sposób: Galicjê

w tym roku nie odwiedzê. W Polsce bêdê do koñca nastêpnego miesi¹ca, a nastêpnie
zrobiê drug¹ turê wœród naszych Polaków [w Danii - E.K.] i po drodze zatrzymam

siê w tych miejscach, w których ks. biskup chcia³by bym wyst¹pi³ z odczytem.
W tym czasie powróc¹ z powrotem wszyscy ci, którzy mog¹ nam coœ ofiaro-

waæ i wówczas pojadê na kolektê. Mam wra¿enie, ¿e otrzymam zezwolenie na
wyg³oszenie homilii w koœcio³ach, a nastêpnie zbiorê sk³adkê (na budowê koœcio³a).

Uwa¿am, ¿e ksiê¿a £ubieñski i Sapieha, moim zdaniem, nie powinni przyje-
chaæ do Danii i odwiedzaæ Polaków, podobnie jak i ten pan, który ma przyj¹æ
sakrament kap³añstwa w Danii. Czêœciowo idzie o to, ¿e nie ma w ogóle takiej
potrzeby, gdy¿, jak s¹dzê, sprawy mogê sam równie dobrze za³atwiæ, a czêœciowo
dlatego - i to jest g³ówna przyczyna - by³oby niepo¿¹dane dawanie komuœ obcemu

wgl¹du w wydatki netto naszej misji, w czym by siê szybko zorientowali. Dla nas
jest wa¿ne, by nie tylko pokryæ koszta podró¿y, ale tak¿e i wydatki naszego Koœcio³a.

Wobec tego trzeba im przedstawiæ trudnoœci zwi¹zane z obcym jêzykiem. Po-
lacy [w Danii - E.K.] s¹ w tym roku rozproszeni w ma³ych grupach, a w przysz³ym

roku bêdzie jeszcze jeszcze gorzej. Poza tym w wiêkszoœci miejscowoœci nie ma
hoteli i nale¿a³oby ich przenocowaæ u znajomych. To wszystko nale¿y im jasno
powiedzieæ, co powinno ich ³atwo odwieœæ od takich zamiarów. Przyjechaæ
w odwiedziny do [maj¹tku rodziny Moltke - E.K.] Glorup (wyspa Fionia)
i w Kopenhadze - to zupe³nie inna sprawa.

Na tym najprzewielebniejszy ksiê¿e biskupie ¿egnam siê w nadziei, ¿e ks. Bis-
kup jest ze mnie, jak i z mego listu zadowolony.

Waszej przewielebnoœci z szacunkiem
oddany Edw. Ortved

Adres: Koœcielec, prowincja Poznañ
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2
LJC
W Koœcielcu 30.8.94
H~jrervrerdigste hr biskop!
Et paar gange har jeg skrevet hr biskopen tiI ber fra Polen og haaber, at breve-

ne rigtig har naaet sin bestemrneIse. Desvrerre er tiden for mit ophold ber nu ved at
udl~be, da det er tid tiI at komrne tilbage tiI mine Polaker derhjemrne. Her havde
maD trenkt sig jeg ville forblive et aars tid, da sproget er saa svrert vanskeligt, men
dei Iader sig jo ikke gj~re.Altsaa har jeg vreret saa flittig, at maD undrer paa, at jeg
allerede kan tale saa forholdsvis godt; rerkebispen var da ogsaa velfom~jet, da jeg
forleden kom tiI Posen efter de 6 ugers fravrer. Jeg har prrediket en gang ber nede
og h~rte mellem 2-og 300 skriftermaa1; som for re sten har jeg hjulpet med de
prrestelige forretninger. Hvis hr.biskopen har noget at skrive tiI mig, bliver adres sen
ti1 rerkebispen i Posen, hos hvemjeg igjen nogle dage skal bo paa hjemrejsen. Men
saa viI Deres h~jrervrerdighed maaske vrere saa ven1ig om en halv snes dage se-
fiest at Iade to flasker messevin afsenders tiI mig pr adresse apotheker Beck, sami
en deI store og en 400 smaa hostier.

Den herre, jeg ber bor hos, er dekan, prrelat, grevelig familie og sidder paa et af
de bedste prrestekald i Posen; hidtiI har hall intet ville give tiI indsamlingen og er i
det hele taget en gjerrig patron. Saa var jeg for at faa en anden rundhaandet-
givende i hans sted paa spidsen af listen, hos en anden sogneprrest og skolera-
adsmedlem med tre preussiske dekorationer og et kaId om muligt endnu federe
end Koœcielec; da der kort iforvejen var aflad i hans kirke, gav hall middag, hvis
gjester mest var prrester, med 6 reter mad, forskjellige viDe og saa megen cham-
pagne, at maD ikke gad drikke den op; ban kunde "umulig afse mer end 10 Rdlr".
Derimod er de« brr. meget forekomende med hensyn tiI kirkekollekt og Iover mig
et anstrendigt udbytte (det er jo nem1ig ikke dem, som der betaler).

Med bedste hiIsen er jeg Deres biskopelige H~jrervrerdighed rerb~digste
Edw. Ortved

2
NBPJCh
W Koœcielcu 30.8.94
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Ju¿ kilka razy pisa³em do ks. biskupa z Polski i mam nadZiejê, ¿e listy dosz³y do

r¹k ks. biskupa. Niestety, mój pobyt siê nied³ugo koñczy i czas powróciæ do moich
Polaków w Danii.

Tutaj uwa¿aj¹, ¿e mój pobyt winien trwaæ rok, gdy¿ jêzyk jest bardZo trudny,
ale trudne do zrealizowania. Pracowicie spêdZi³em czas i dZiwi¹ siê, ¿e potrafiêju¿
stosunkowo dobrze mówiæ. Arcybiskup by³ tak¿e zadowolony, gdy po szeœciu ty-
godniach nieobecnoœci przed kilkoma dniami powróci³em do Poznania. Wyg³osi³em
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tutaj jedno kazanie i wys³ucha³em od dwustu do trzystu spowiedzi, a poza tym
pomaga³em w pos³udze duszpasterskiej.

O ile ks. biskup mia³by coœ do mnie, to proszê pisaæ na adres arcybiskupa
w Poznaniu, u którego bêdê mieszka³ przez kilka dni przed wyjazdem do domu.

Uprzejmie proszê najprzewielebniejszego ks. biskupa o przes³anie dla mnie na
adres aptekarza Beck'a [w Mariebo - E.K.] najpóŸniej za 10 dni dwóch butelek

wina mszalnego oraz kilka du¿ych i 400 ma³ych hostii..
Obecnie mieszkam u dziekana, pra³ata pochodz¹cego z rodziny hrabiowskiej,

który ma najlepsz¹ parafiê w Poznaniu, ale dot¹d nie chcia³ nic do³o¿yæ do zbiórki
- jest w ogóle sk¹pym opiekunem.

By³em wiêc u innego, bardziej hojnego dawcy i umieœci³em go na czele listy,
zamiast mego gospodarza; jest on proboszczem i cz³onkiem rady szkolnej, z trzema
odznaczeniami pruskimi, maj¹cy bogatszy urz¹d od tego z Koœcielca. Krótko
przedtem odby³a siê spowiedŸ w jego koœciele, a nastêpnie goœci³ mnie wraz z innymi,
w wiêkszoœci ksiê¿mi - obiadem, sk³adaj¹cym siê z szeœciu dañ i róŸnych win

i szampana tak, ¿e nie mia³o siê ochoty z tego wszystkiego skorzystaæ. Dla niego
"nie by³o mo¿liwym danie wiêcej ni¿ 10 talarów", ale w sprawie kolekty w koœciele
s¹ ksiê¿a bardzo przychylni i przyrzekli przyzwoit¹ zbiórkê pieniê¿n¹ (to oczywiœcie
nie idzie z ich kieszeni).

Z najlepszymi pozdrowieniami, oddany Najprzewielebniejszemu ks. Biskupowi
z szacunkiem

Edw. Ortved

3
LJC
H~jrervrerdigste hr biskop!
Ved at lrese efter i min dagbog fra isommer fandt jeg rerkepispens gjenka1dende

udta1else med hensyn ti1 kirkekollekten saadanne, at jeg dog ikke rigtig vovede at
negligere demo Men efter en deI l~ben bin U. ber og en deI forhand1inger med
tilbeh~r af tidspilde lykkedes dei mig at faa et nyt dokument, meget prent affattet, og
hvori tilladelsen gaves for to maaneder at samIe, og saa ved kirkekollekt; dei kneb
dog svrert at opnaa dette; just i adventstiden er nresten overalt s~ndagene allerede
optagne. Fra regnet biskop Lipkowski, som gav 20 Rdlr har ikke en givet over 10,
f1ere derimod en hel deI under. Idag kan jeg dog sende dei f~rste hundrede; vi er
beskedne folk, vi Polaker. Forhaabentlig skal hr biskopen ikke vente mange dage
paa dei Dresie hundrede; alle klager deres n~d, skj~nt endnu ingen f1er har rystet.

lErkebispen har anbragt mig hos de graa s~stre, hvor min pension bliver tem-

melig billig.
Med bedste hilsen anbefaler sig Deres h~jrervrerdigheds rerb~digst hengivne
Edw. Ortved
Posen 2.12.94
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3
NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Przegl¹daj¹c mój dziennik z tego lata, znalaz³em arcybiskupie odwo³anie mego

zezwolenia na koœcieln¹ kolektê, nie mam wiêc odwagi nie braæ tego pod uwagê.
Biega³em wiêc tam i z powrotem, prowadzi³em rozmowy i co siê z tym wi¹¿e -

traci³em czas, ale uda³o mi siê uzyskaæ nowy dokument, bardzo dobrze sformu³owany,
w którym jest zezwolenie na dwumiesiêczn¹ zbiórkê w dodatku w koœcio³ach.
Bêdzie to jednak trudne, bo to w³aœnie okres adwentu i wszystkie niedziele s¹ju¿

zajête.
Poza biskupem Likowskim, od którego otrzyma³em 20 talarów, ani jeden nie

da³ wiêcej ni¿ 10, wielu natomiast znacznie mniej. Dzisiaj mogê jednak przes³aæ
pierwsz¹ setkê - "My Polacy jesteœmy skromnym narodem".

Mam nadziejê, ¿e ks. biskup nie bêdzie musia³ d³ugo czekaæ na nastêpne setki.
Wszyscy narzekaj¹ na biedê, chocia¿ jak dot¹d nikt [wyraz nieczytelny - E.K.].

Arcybiskup ulokowa³ mnie u Szarych Urszulanek [Unii Rzymskiej Zakonu œw.
Urszuli, w Polsce od 1857, w tym w Poznaniu - E.K.], gdzie moje utrzymanie

bêdzie doœæ tanie.
Pozdrawiam i polecam siê najprzewielebniejszemu ks. Biskupowi, z szacun-

kiem oddany
Edw. Ortved
Poznañ 2.12.94

4
LJC
Hs?Sjrervredigste hr biskop!
Ved et postbudsdumhed kom et gammelt, nu ikke gjrengse frimrerke med paa

det brev, jeg mandag c 3.12. afsendte her tra Posen, og i hviIket vare indlagt 100
Rdtr, hviIke jeg haaber, hr biskopen blat med et ord lader mig vide, er modtagne
ligesom ogsaa def 100, hermed fs?Slger. Saa at sige ingên giver over 10 Rdtr, de
fleste blat 1 Thaler; meget maa en ogsaa gaa forgreves, fordi foIk ikke er hjemme
e.l.; en dag havde jeg saaledes kun 6 Rdtr. Men def gaar vel nok alligevel, og
forhaabentlig varer def ikke altfor mange dage, inden et 3dje hundrede fs?Slge. Jeg
lader nu et opraab paa polsk trykke; def turde blive en indbringende udgift.

Her i Posen bor jeg - som maaske allerede meddelt - hos de graa ss?Sstre.

Efter hvad disse er vant at faa paa sine kollekter, synes de, def er meget, hvad foIk
giver mig. Men at en kirke er ns?Sdvendig hos os, forstaar de jo ogsaa nok, og saa
giver de.

Med bedste hilsen rerbs?Sgist
Edw. Ortved
(Posen) 5.12.94
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Adresse: Poste restante, Posen.

4
NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Przez g³upotê listonosza, z powodu nieobiegowego znaczka pocztowego zwrócono

mi list wys³any z Poznania 3.12, w którym by³o 100 talarów, ale mam nadziejê, ¿e
ks. biskup potwierdzi ich odbiór, podobnie jak tych 100, które s¹ w za³¹czeniu.

Jakju¿ wspomnia³em, nikt nie daje wiêcej ni¿jednego talara. Czêsto chodzi siê
na darmo, gdy¿ ludzi nie ma w domu, itp. Pewnego dnia mia³em tylko 6 talarów, ale
myœlê, ¿e wszystko pójdzie dobrze. Mam nadziejê, ¿e w œlad za tymi przeœlê trzeci¹
setkê. Dam og³oszenie w gazecie po polsku i ten wydatek pokryje siê z nawi¹zk¹.

W Poznaniu mieszkam - o czym byæ mo¿e ju¿ informowa³em - u Szarych

Urszulanek. Ich zdaniem, a znaj¹ to z w³asnej kolekty -ludzie daj¹ mi du¿o. To, ¿e
koœció³ jest u nas niezbêdny, niew¹tpliwie ma zrozumienie i dlatego te¿ daj¹ na

ofiarê.
Z najlepszymi pozdrowieniami i szacunkiem
Edw. Ortved
5.12.94

~: Poste restante, Poznañ.

5
LJC
Posen, fredag 7.12.94
Hj1)jrervrerdigste hr biskop!
Allerede igjen et par hundrede bragt sammen; bare ikke hullet, det skal stoppes

i, var saa stort! Med de fj1)rste 620 RdIr, de 15 kr som vrere overskud, de 100 Rj,jeg
sendte dem 3.12, og de 100 C 5.12 er vi nu altsaa over det fj1)rste tusind. Pñvat
antager jeg ogsaa, jeg maa kunne samIe, efter at tilladelsen to maaneder er udIj1)b-
De. I overmorgen skal jeg prj1)ve den fj1)rste kirke kollekt, ber i byen. Da maa jeg
seIv gaa tiggergang - polsk tiggergang - med tallerkenen omkring i kirken. Hygge-

ligt viI jeg ikke paastaa, der er.
Hr biskopens brev kom mig iaften ihrende. Jeg skal skrive det om tyskeme

hurtigst muIigt; ifald jeg kan, saa allerede med nreste brev Forhaabentlig er mit
brev nr. 2 (af 5te d.) ñgtig ankommet.

Man er ganske ven³ig mod mig, men alverden k³ager over daarlige tider og

mange "sk³adki" (kollekter).
Med bedste hilsen
Deres hj1)jrervrerdighed rerbj1)rdige
Edw. Ortved
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5
NBPJCh
Poznañ, pi¹tek? .12.94
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Przesy³am ponownie zebrane dwie setki, gdyby tylko nie ta dziura bez dna!

Z pierwszymi 620 talarami, pozosta³ymi 15 koronami, 100 talarami, które wys³a³em
3.12. i 100 z 5.12. - w sumie przekroczyliœmy pierwszy tysi¹c.

Osobiœcie uwa¿am, ¿e zanim moje dwumiesiêczne zezwolenie siê skoñczy,
bêdê móg³ jeszcze coœ zebraæ. Pojutrze bêdê mia³ pierwsz¹ kolektê w tutejszym
koœciele. Bêdê musia³ sam ¿ebraæ - "prawdziwa polska ¿ebranina" - z talerzem

po ca³ym koœciele. Nie bêdê twierdzi³, ¿e jest to przyjemne zajêcie.
Dzisiaj wieczorem otrzyma³em list od ks. biskupa. Artyku³ o Niemcach na-

piszê tak szybko, jak tylko to bêdzie mo¿liwe. W ka¿dym razie bêdê móg³ go przes³aæ

ju¿ w nastêpnym liœcie.
Mam nadziejê, ¿e mój list nr 2 (z 5 bm.) ju¿ nadszed³. Tutaj wobec mojej osoby

s¹ bardzo uprzejmi, ale s³yszê wielkie narzekania na z³e czasy i zbyt du¿o sk³adek.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Waszej Przewielebnoœci
z szacunkiem
Edw. Ortved

6
LJC
Wienckowice 12.12.94
H~jrervrerdige hr biskop.
Den fundation begejstrer ikke hemede; til kirken gaar det bedre; den giver

maD heller til. Kjrere hr biskop! lad ikke nogen af de penge, jeg hidtil har samlet,
bruges til min l~n; lad os bygge kapellet f~rst saa skal jeg nok rejse ud og tigge til
l~nnen ogsaa - det viI sige til fundation, og det gaar selvf~lgelig, naar maD har
resultat i form af et prrestelligt kapel at henvise til. Jeg er ikke pastor Wbite [Wbitte
- E.K.]: til kapellet skaljeg nok skaffe det hele selv, ligesomjeg skaffede det hele
til de tre rejser isommer, og bagefter skal jeg ogsaa nok som sagt se at skaffe tra
Polens andre egne til fundation. Lad altsaa alle pengene blive staaende paa en
sparekassebog og ikke bliver brugte, saa skal det nok gaa.

Med hengivendhed hr biskopens

rerb~rdige
Edw. Ortved
Adresse: Poste restante, Posen.

(P.S.) I sjljndags sendte jeg 200 Rd1r, der forhaabentlig er rigtig ankomne lige-
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som de to foregaaende breve med hver 100 Rd1r; der posten var lukket, kunde jeg
ikke faa det recomanderet. EO

6
NBPJCh
Wiêckowice 12.12.94
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
Zbiórka na fundacjê nie budzi tutaj entuzjazmu, na koœció³ idzie lepiej - wol¹

daæ na koœció³. Drogi ks. biskupie! Niech pieni¹dze, które tutaj dot¹d zebra³em nie
bêd¹ przeznaczone na moj¹ ga¿ê. Wpierw wybudujemy kaplicê, aja wyjadê i bêdê
¿ebra³ na p³ace, czyli fundacjê. Naturalnie, po wybudowaniu kaplicy bêdziemy mogli
przedsiêwzi¹æ nastêpny krok, bo wówczas bêdziemy mogli siê na ni¹ powo³aæ.

Nie jestem ks. Whitte. Sam postaram siê o wszystko do kaplicy, podobnie jak
postara³em siê o wszystko w czasie moich trzech podró¿y w lecie tego roku. Jak
ju¿ wspomnia³em, pojadê do innych dzielnic Polski, by zbieraæ pieni¹dze na fundac-
jê. Pozostawmy wszystkie pieni¹dze na ksi¹¿eczce oszczêdnoœciowej i nie ruszaj-
my ich, a wszystko na pewno pójdzie dobrze.

Oddany ks. Biskupowi
z szacunkiem
Edw. Ortved
Adres: Poste restante, Poznañ.

P.S. W ubieg³¹ niedzielê wys³a³em 200 talarów, które, mam nadziejê, nadesz³y,
podobnie jak dwa poprzednie listy ze 100 talarami w ka¿dym. Z uwagi na to, ¿e
poczta by³a zamkniêta, nie mog³em wys³aæ listem poleconym. EO

7
LJC
H~jrervrerdigste hr biskop!
Som jeg haaber, har hr biskopen rigtig modtaget de 200 Rd1r, der i anbefalet

brev afgik tra Polen c 11.12. og de 300 Rdlr, jeg c 17.12. sendte, ligeledes i re-
komanderet brev. Hermed atter 300 Rdlr. desuden har jeg faaet lefte om en smuk
messedragt med Matka Bo¿a Czêstochowska paa og om en alterdug; et smukt
haandarbejde med polsk paaskrift tiI kommunionsbrenk har jeg aIIerede faaet.

Messeskjorter og korsskjorter har jeg selv, haandarbejdede og smukke; dem
giver jego Og inden jul er vi over det 2det tusind; naar saa jeg faar 8 til, staar vel den
katholske kirke (kapel) i aarets l~b fIks og frerdig i Maribo, i al beskedenhed.

Somjeg i aviseme hjemme tra ser, er fabrikemes betaling til roedyrkeme ned-
ga³; ogsaa hemede er priseme svrert trykkede. Det viI vel sige det samme som, at
roedyrkeme ikke kan betale saameget som f~r for roearbejdere, med andre ord, at
den billigere svenske arbejdskraft viI blive mere anvendt igjen end den dyre polske.
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Ogsaa derfor er det altsaa af vigtighed at faa bygget kapellet, mens vi endnu har
en st~rre deI Polakker at beraabe os paa. Og som sagt, det Iover jeg, at ogsaa efter
at have faaet det bygget, skal jeg nok arbejde for at faa ikke den I~bende gage,
men fundationen ti1 gage tigget sammen i Polen. At arbejde i Danmark og bagefter
maatte tigge i ud1andet tiI det daglige br~d (den I~bende gage) er jo lidet tiItalende,
mendens jeg derimod beredvillig skal samIe ti1 fundation.

Om ikke mange dage, haaber jeg, skal der komme et par hundrede tiI.

Deres h~jrervrerdigheds

rerb~digst hengivne
Edw. Ortved
Dobrojewo 19.12.94
Adresse: Poste restante, Posen.

7
NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Mam nadziejê, ¿e ks. biskup otrzyma³ te 200 talarów, które wys³a³em listem

poleconym z Poznania 11.12. i 300 talarów z 17.12., równie¿ listem poleconym.
W za³¹czeniu 300 talarów, a poza tym przyrzeczono mi piêkny ornat z Matk¹ Bosk¹
Czêstochowsk¹, natomiast obrus na oharz i nakrycie na balaskê, piêkn¹ rêczn¹
robotê z polskim napisem - ju¿ otrzyma³em.

Alby i ornat mam na miejscu - te¿ piêkna rêczna robota, które sam ofiarujê.
Jeszcze przed Bo¿ym Narodzeniem osi¹gniemy drugi tysi¹c, a gdy uzbieram jeszcze
osiem [tysiêcy - E.K.], to - moim skromnym zdaniem - w ci¹gu roku stanie

ca³kowicie gotowy i wyposa¿ony katolicki koœció³ (kaplica) w Maribo.
Jak dowiadujê siê z duñskich gazet, cukrownie obni¿y³y cenê dla plantatorów

buraka cukrowego. Oznacza to zapewne, ¿e plantatorzy nie bêd¹ mogli wynagrodziæ
robotników buraczanych, tak jak poprzednio, czyli innymi s³owy - ponownie bêdzie

siê sprowadza³o w wiêkszej iloœci tañsz¹ si³ê robocz¹ ze Szwecji, zamiast drogich

robotników polskich.
Dlatego jest wa¿De, by zbudowaæ kaplicê, gdy jeszcze mamy tak du¿¹ iloœæ

Polaków, na których mo¿emy siê powo³ywaæ. Jak powiedzia³em, przyrzekam, ¿e
ju¿ po jej zbudowaniu bêdê siê stara³ pracowaæ bez bie¿¹cej ga¿y, któr¹ zbiorê dla
siebie w Polsce. Pracowaæ w Danii, a nastêpnie ¿ebraæ za granic¹ jest ma³o
zachêcaj¹ce, ale jestem gotowy zbieraæ pieni¹dze na fundacjê.

Mam nadziejê, ¿e za kilka dni przeœlê dalszych dwieœcie [talarów - E.K.].

Najprzewielebniejszego ks. Biskupa
z szacunkiem oddany
Edw. Ortved
Dobrojewo 19.12.94
Adres: Poste restante, Poznañ.
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8
LJC
H~jrervrerdige hr biskop!
Haabende, at 200 Rd1r, som c. II-te afgik tra Dopiewo i anbefalet brev, 300

Rdlr c 17 -de ligeledes i anbefaldet brev tra Po sen, 300 Rdlr c 18de i pengebrev tra
Dobrojewo, alle er rigtig ankomne, f~lger hermed atter 300 Rdlr (s. nr.13, 14 og
15). Efter adresse Poste restante Posen bedes hr biskopen venligst lade mig vide,
om alle nrevnte breve (2) med indhold er lykkelig ankomne. Nu varer det nok en
grond, f~r der kommer noget igjen.

Saa vilde jeg gjeme sp~rge, om der kan vrere anvendelse for 100 Messe ad a
1 Rd1r. I saa fa³d kan celebreringen begyndes naarsomhelst, og pengene skal bliver
sendte.

Med ~nsket om en velsignet jul er jeg Deres

h~jrervrerdigheds
rerb!l!digt hengivne
Edw. Ortved
Kopaszewo 23.12.94

8
NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
W nadziei, ¿e 200 talarów, które wys³a³em listem poleconym 11 bm. z Dopie-

wa, 300 talarów 17 bm. równie¿ poleconym z Poznania, 300 talarów 18 bm. listem
wartoœciowym z Dobrojewa - wszystko nadesz³o do adresata. W za³¹czeniu ko-

lejne 300 talarów (przesy³ka nr 13, 14 i 15).
Uprzejmie proszê ks. biskupa o powiadomienie mnie na Poste restante w Po-

znaniu, czy wszystkie wymienione wy¿ej listy wraz z zawartoœci¹ szczêœliwie
nadesz³y. Teraz bêdzie trochê trwa³o, zanim ponownie coœ nadejdzie.

Proszê mi odpowiedzieæ, czy mamy mo¿liwoœæ odprawienia 100 mszy œw. po 1
talarze, a jeœli tak - msze mo¿na ju¿ zacz¹æ odprawiaæ, natomiast pieni¹dze zostan¹

przes³ane.
Z ¿yczeniami b³ogos³awionych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
oddany z szacunkiem Jego Przewielebnoœci
Edw. Ortved
Kopaszewo 23.12.94

9
LJC
Kopaszewo 28.12.94
H~jrervrerdigste hr biskop!
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For at undgaa overvregt bedes brevets lille fonnat venligst undskyldt. Mange
tak for det modtagne ords. Artiklen er jeg frerd med. Hvis hr biskopen kan anbrin-
ge 200 intentioner ~ - maaske 300 - med stipendium a 1,50 Rdlr, saa kan de
haves, og stipendierne straks sendes for det f~rste aar; svar bedes modtaget saas-
nart som muligt. Henned igjen 300 Rdlr, med hvilke f~lger de bedste ~nsker om
sundhed og medgang og om trivsel for missionen i det nye aar.

Deres h~jrervrerdigheds
rerb~digst hengivne
Edw. Ortved
Adresse: Koœcielec, pr. Inowroc³aw, Posen.

(og fortsettes):
I dette ~jeblik ankom hr biskopens brev af 27.12. Hjertelig tak for jule~nsket!

De 100 intentioner a 1 Rdlr afslaar jeg altsaa; men jeg trenkte, de var velkomne,
eftersom hr biskopen sagde mig om at skrive efter intentioner til Paderbom, hvor-
fra jeg ogsaa fik 100 a 1 Rd1r, og bedre har ingen givet mig i Danmark.

Hvis hr biskopen har l~fte om altret fra Meppen, saa hastede det maaske ikke
med at lade det komme; ellers gaar der penge til transporten, og vi er igjen fjemere
fra maalet; intermistisk kan jeg jo saa godt n~jes med et helt tildrekket bordo leg
har faaet en udskaaren ny pult til messebogen. Alterbilledet har jeg ogsaa faaet.
leg takker meget for tilbudet om ugebladet, men jeg f~jter i den grad om paa det
uvisse, at sendelseme bliver andet gamIe, inden de kommer mig i hrende. leg er nu
igjen i Koscielec, og nyder prrelat Poninskis gjrestfrihed; lod det sig ikke gj~re, at hr
biskopen i nreste brev sendte et kort for ham med en tak for hvad gjort hall har
gjort mod mig og dermed for missionen? Han husede migjo seks uger, gav (som
ingen anden gejstlig) 50 Rdlr og har nu anbefalet kollekten saa den gav 150 Rd1r-
4 gange saameget som den i Posens domkirke.

~rb. EO.

9
NBPJCh
Kopaszewo 28.12.94
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
Proszê wybaczyæ ma³y format listu, ale chcê unikn¹æ nadwagi. Bardzo dziêku-

jê za list. Jestem w trakcie pisania artyku³u.
Jeœli ks. biskup mo¿e umieœciæ 200 intencyjnych mszy w roku, a nawet 300 -

ze stypendium po 1,50 talara, to mo¿emy je otrzymaæ, a stypendia zostan¹ natych-
miast przes³ane za pierwszy rok. OdpowiedŸ proszê przes³aæ tak szybko, jak to
tylko jest mo¿liwe.

W za³¹czeniu ponownie 300 talarów, do których do³¹czam najlepsze ¿yczenia
zdrowia i powodzenia oraz powodzenia w dzia³alnoœci misji w nowym roku.
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Jego Przewielebnoœci
z szacunkiem oddany
Edw. Ortved
Adres: Koœcielec, k. Inowroc³awia, Poznañ.

(Ci¹g dalszy):
W³aœnie w tej chwili otrzyma³em list ks. biskupa z 27.12. Serdecznie dziêkujê

za ¿yczenia bo¿onarodzeniowe!
Te 100 intencjalnych mszy po 1 talarze tak¿e odrzuci³em, ale myœla³em, ¿e by³y

one po¿¹dane, gdy ks. biskup powiedzia³ mi, by napisaæ do Paderbom, sk¹d tak¿e
otrzyma³em 100 po 1 talarze, a lepszych nikt mi w Danii nie zaoferowa³.

Je¿eli ks. biskup ma przyrzeczony o³tarz z Meppen, to myœlê, i¿ nie spieszy siê
z jego przesy³k¹, gdy¿ wówczas pieniêdze zostan¹ zu¿yte na transport i znowu
oddalimy siê od celu. Czasowo wystarczy okryty stó³. Otrzyma³em nowy rzeŸbio-
ny pulpit do msza³u. Otrzyma³em tak¿e obraz do oharza.

Bardzo dziêkujê za ofertê przysy³ania mi tygodnika, ale stale goniê w takim
tempie, ¿e po odebraniu go bêdzie ju¿ przestarza³y. Jestem ponownie w Koœcielcu
i korzystam z goœciny pra³ata Poniñskiego. Mo¿e móg³by ks. biskup w nastêpnym
liœcie przes³aæ podziêkowanie dla niego za to, co zrobi³ dla mnie, a tym samym dla

naszej misji?
Mieszka³em u niego przez szeœæ tygodni, da³ mi (jak ¿aden inny duchowny) 50

talarów, a teraz poleci³ kolektê, która da³a 150 talarów - czterokrotnie wiêcej,

ani¿eli w poznañskiej katedrze.
Z szacun(kiem) E.O.

10
LJC
3.1.1895
H~jrervrerdigste hr biskop.
Sidste dag i det gam1e aar afgik herfra 400 Rdlr, der Gud vrere lovet allerede

kan f~lges af andre 400; saa hurtig viI det dog ikke vedblive at gaar; det er hellig-
dagene, som har hjulpet, skj~nt lste juledag gik tabt, da der overalt er obligat kol-
lekt for Peterspenge. Nytaarsdag var jeg i Inowroclaw og havde kirkekollekt, og
det var f~rste gang, jeg ikke kan sige, at det har vreret et offer men en glrede at gaa
tiggergangen, i den grad lyste givelysten ud af folks og b~menes ~jne, om end det
jo kun var smaabidrag der gives.

Med hensyn til altret igjen et par ord med forlov! Jeg frygter, at saadan et alter,
hvorenten det er rococo elIer gothisk, viI stikke altfor meget af mod det naturligvis
yderet beskedne og prunk³~se kapel, medens derimod et alter som dem, vi har i
rosenkranskirken og et par afkapelleme, vilde staa i langt bedre samk³ang med stil
og udstyr - elIer mangel paa udstyr. Paa byggegrund og kapel med lille lejlighed til

kan der jo ikke blive tale om at ofre mer end henimod et halvt snes tusind velsag-
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tens. Hvis altsaa altret fra Meppen er mindre passende, og def ikke lader sig gjjlSre
eventuelt , at bytte f.eks. med rosenkranskirkens, saa VaT def dog vel at foretrrekke
at vente og njlSjes med et prent tildrekket hord paa en forhjlSjning med trin.

Med f1ittig hilsen
Deres hjlSjrervrerdigheds

rerbjlSgist hengivne
Edw. Ortved
Adr(esse): Koœcielec.

10
NBPJCh
3.1.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
W ostatnim dniu ubieg³ego roku przes³a³em st¹d 400 talarów i Bogu niech bêd¹

dziêki, ponownie za³¹czam 400. W takim tempie jednak dalej nie pójdzie. To œwiêta
dopomog³y, mimo ¿e pierwszy dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia by³ stracony, gdy¿
wszêdzie w tym dniu obowi¹zkowo zbiera siê na œwiêtopietrze.

W nowy rok by³em w Inowroc³awiu i tam mia³em kolektê. Pierwszy raz mogê
powiedzieæ, i¿ nie by³em ofiar¹ ¿ebraniny, lecz zbiera³em z radoœci¹, gdy w oczach
wiernych i dzieci widzia³em radoœæ z dawania, aczkolwiek by³y to tylko mniejsze

datki.
Z przeproszeniem wracam ponownie do sprawy o³tarza! Obawiam siê, ¿e taki

o³tarz - obojêtnie czy jest w stylu rokoko czy gotyku - bêdzie za bardzo pretensjo-

nalny w stosunku do skromnej zewnêtrznej i wewnêtrznej architektury kaplicy,
podczas gdy taki jak w koœciele pw. MB Ró¿añcowej i kilka innych kaplicach,
daleko lepiej by harmonizowa³ ze stylem i z reszt¹ wyposa¿enia, a raczej jego
braku. Na dzia³kê budowlan¹ i kaplicê z ma³ym mieszkaniem, nie mo¿e byæ mowy
o wydaniu wiêcej ani¿eli oko³o dziesiêciu tysiêcy.

Jeœli wiêc o³tarz z Meppen mniej pasuje i nie bêdzie go mo¿na ewentualnie
zamieniæ np. z koœcio³em MB Ró¿añcowej, to uwa¿am ¿e by³oby jednak po¿¹dane
czasowe od³o¿enie decyzji w tej kwestii i zadowoliæ siê ³adnie okrytym sto³em na

podwy¿szeniu zjednym stopniem.
Z pracowitym pozdrowieniem
najprzewielebniejszego ks. Biskupa
z szacunkiem oddany
Edw. Ortved

Adres: Koœcielec.

11
+ H01rervrerdisgste herre!
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Haabende, at de 400 tra 31.12. og de sidste 400 tra 3.1. er 1ykkelig ankomne,
sender jeg hermed atter 400.

Al-rbj1jgist
Sj1jndag 6.1. [18 - E.K.] 95
Pakoœre

Adresse: Poste restante, Posen.

11
+ Najprzewielebniej szy Panie!
W nadziei, ¿e te 400 [talarów - E.K.] z 31.12. i te ostatnie z 3.1. szczêœliwie

nadesz³y, przesy³am w za³¹czeniu ponownie 400 [talarów - E.K.].
Z szacunkiem
Niedziela 6.1.95
Pakoœæ
Adres: Poste restante, Poznañ.
12
[u.d.st. - E.K.]

+
Hermed atter 400 og haaber, at de 400 c. 6.1. og andre 400 c. 9.1. er Iykkelig

ankomne. Jeg har truffet adskillige af mine arbejdere og besf/Sgt dem. - Gnesen er

en daarlig by til kollekt. EO

Adresse: Poste restante, Gnesen.

12
[Bez daty i miejsca - E.K.]
+
W za³¹czeniu ponownie 400 [talarów - E.K.] i mam nadziejê, ¿e te 400 z 6.1.

i dalsze 400 z 9.1. szczêœliwie dosz³y do adresata.
Spotka³em niektórych spoœród moich robotników i ich odwiedzi³em. Gniezno

jest niedobrym miastem na kolektê. EO

Adres: Poste restante, Gniezno.

13
LJC
Gnesen 9.1.95
H~jrervrerdigste hr biskop.
Idag c. 9de januar 1895 er en mrerkedag, som ikke b~r gaa hen, uden at hr

biskopen faar 400 400 Rdlr - tl³ gjensidig g³rede. Idag nem1ig har jeg lige netop
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naaet det 4te tusind - brutto og med det ira isommer. Saa mangler endnu 7000
Rdlr; thi for 5000 maa grunden kunne faaes og for 6000 kapellet bygges; det gjrel-
der jo fremfor alt om at faa tag over hovedet; At jeg i et tidligere brev sendte 400
og kun skrev 300, var en lapsus; meningen var f~rst, kun at sende 300, og siden
glemte jeg at rette det. Mange tak for kortet til prrelat Poninski; lidt r~gelse gj~r
somme god£o Paa s~ndag og sagtens nreste med har jeg kollekt i Gnesens kirker,
men det er kun en daarlig by. Her er adskellige gode streder tilbage, men to maane-
der er altfor kort tid for en, der endnu ikke er naaet til at have donum bilocationis.
leg skal pr~ve paa at faa rerkebiskopen til at give en maaned til. Til hr biskopen
berle jeg for, at det maa lykkes? Alt i alt har jeg daglig havt 80 Rdlr. Pelplin giver
ikke synderlig haab; biskopen er saavidt antipolsk; men for~ges maa der naturlig-
vis, om end felen maa have andre strenge paa end hero Det distrikt skal gjemmes til
hjemvejen. Herfra kommer raden til Breslau, og naar tiden er, skal jeg berle Deres
h~jrervrerdighed vrere saa venlig at skrive mig et brev til fyrstbiskop Kopp - helst

paa tysko (Hvis doktor igjen skal skrive noget paa latin, maa ban ikke skrive "Polo-
niacam", for saa ler Polakeme) Forel~big er min adresse Poste restante Gnesen;
jeg bor for~vrigt denne gang hos en af kannikeme. Nresten alle ber i Polen er
meget elskvrerdige imod mig, men om at nyde elskvrerdigheden kan der naturligvis
forel~big ingen tale vrere, som hr biskopen nok kan se af min tiggergangs frugters

rige fylde.
Deres h~jrervrerdigheds

rerb~digst hengivne
Edw. Ortved

13
NBPJCh
Gniezno 9.1.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
Dzisiaj 9 stycznia 1895 r. jest dniem znacz¹cym i dla podkreœlenia tego przesy³am

ks. biskupowi 400 talarów - ku obustronnej radoœci. Dzisiaj bowiem zaokr¹gli³em
zbiórkê do czterech tysiêcy - brutto, ³¹cznie z zebranymi w lecie. W ten sposób

brak nam 7000 talarów. Myœlê, ¿e ju¿ za 5000 bêdzie mo¿na dostaæ parcelê
budowlan¹, a za 6000 wybudowaæ kaplicê, gdy¿ chodzi przede wszystkim o dach

nad g³ow¹.
W jednym z poprzednich listów wys³a³em 400 talarów, a napisa³em 300, to by³a

pomy³ka. Mia³em zamiar wys³aæ 300, ale nastêpnie zapomnia³em to poprawiæ.
Bardzo dziêkujê za liœcik do pra³ata Poniñskiego - trochê pochwa³ robi dobre

wra¿enie. W niedzielê, a tak¿e i nastêpn¹, bêdê zbiera³ kolektê w koœcio³ach gJlieŸ-
nieñskich, ale pod tym wzglêdem jest to doœæ mierne miasto. S¹ jednak tutaj
w dalszym ci¹gu dobre miejsca, lecz dwa miesi¹ce to zbyt ma³o czasu dla kogoœ,
kto jeszcze nie doszed³ do tego, by mia³ donum bilocationis. Spróbujêjeszcze raz,
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czy uda mi siê otrzymaæ od arcybiskupa [zezwolenie - E.K.] na dodatkowy miesi¹c.

Czy s¹dzi ks. biskup, ¿e mi siê to uda? W ka¿dym razie dziennie mia³em 80 talarów.
W Pelplinie nie robiê sobie wielkich nadziei - biskup nie sympatyzuje z Polaka-

mi, ale spróbowaæ naturalnie trzeba, aczkolwiek trzeba bêdzie na³o¿yæ inn¹ skórê
ani¿eli tutaj. Tê dzielnicê odwiedzê w drodze powrotnej.

St¹d pojadê do Wroc³awia, a gdy czas nadejdzie uprzejmie proszê Najprze-
wielebniejszego ks. Biskupa o list do ksiêcia biskupa Kopp' a, najlepiej po niemiecku.

(Jeœli doktor bêdzie ponownie pisa³ coœ po ³acinie, niech nie pisze "Polonia-

cam", gdy¿ Polacy siê z tego œmiej¹).
Tymczasem mój adres jest: Poste restante, Gniezno. Tym razem mieszkam u

jednego z kanoników.
Prawie wszyscy tutaj w Polsce s¹ dla mnie bardzo uprzejmi, ale korzystanie z

tych uprzejmoœci na razie naturalnie nie wchodzi w rachubê, co ks. biskup widzi po

owocach mojej ¿ebraniny.
Najprzewielebniejszego ks. Biskupa
oddany z szacunkiem
Edw. Ortved

14
+LJC
H~jrervrerdigste hr. biskop!
I anledning af en Kirkefane, der skallaves til domherre Stengers St. Birgitte

kirke, beder jeg hr biskopen venligst omgaaende sende bam direkte et af de bille-
der af St Birgitte, som vi hjernme have. Jeg nyder gjrestfrihed hos bam og prrediker
paa s~ndag i hans kirke for Kollekt. Han var hr biskopens sidemand ved festrnid-
dagen under Katho1ikforsam1ingen og formelder sin respekt ligesom ogsaa hr bi-
skopens anden sidemand, advokat Ungers svoger Georg Smith, og Deres vrertinde.

Brevet af 3.1. modtog jeg c. 14de og med tak idag direktoriet. Om en uge
kornmer forhaabentlig det 4de tusind fra kszuberelandet; alt i alt kszuber kirkekol-
lekten medregnet, vii Danzig have bragt mig henved 600 fik; det kan jo gaa for en

n~jsom.
lErb~digst
Edw. Ortved
Danzig 17.1.95

14
Najprzewie1ebniejszy ks. Biskupie!
W zwi¹zku z szyciem chor¹gwi koœcielnej dla proboszcza Stengersa do koœcio³a

pw. œw. Brygidy, uprzejmie proszê ks. biskupa o pilne przys³anie obrazka œw. Bry-
gidy, które mamy u nas, bezpoœrednio do niego. Korzystam zjego goœcinnoœci, a w
niedzielê bêdê w jego koœciele g³osi³ kazanie i zbiera³ kolektê. On by³ ks. biskupa
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s¹siadem na uroczystym obiedzie podczas zjazdu katolików i przekazuje wyrazy
szacunku, podobnie jak drugi s¹siad ks. biskupa - szwagier adwokata Ungera -

Georg Smith wraz z jego gospodyni¹.
List z 3.1. otrzyma³em 14. wraz ze wskazówkami, za które dziêkujê. Prawdo-

podobnie za tydzieñ przeœlê czwarty tysi¹c z Kaszub; licz¹c ³¹cznie z kaszubsk¹
kolekt¹, a o ile Gdañsk przyniesie oko³o 600 marek, to jakoœ ujdzie pracowitemu

zbieraczowi.
Z uszanowaniem
Edw. Ortved
Gdañsk 17.1.95

15
+LJC

Czerniej ewo 22.1.95
H~jrervrerdigste hr biskop.
Omsider kom de breve mig i hrende, Deres h~jrervrerdighede har sendt som

accepisse for de senere sendinger. Det var dej1igt, at jeg fik den generalkvittering;

den stemmer alde1es med mit eget regnskab. Den dag, jeg skrev, havde jeg virkelig

naaet de 4000, nem1ig brutto; med det, jeg har maattet bruge ti1 rejseriet, og med en

smu1e, ber var ti10vers. c 19de afgik igjen 400 og hermed f~lger atter 400. Desvrer-

re er de to maaneder nu saanrer ud1~bne; jeg rejste ti1 Posen forgjreves for at faa

en maaneds for1renge1se; rerkebispen har se1v brug for penge ti1 seminarkapel (60

000 Rdlr) Naar De synes, der skal ventes med bes~get i Schlesien ti1 en anden

gang, saa all right; maatte jeg saa bede hr biskopen vrere saa ven1ig, snarest at
sende brev - maaske directe? - til biskop Redner i Pelplin; ban er engen Polaks

ven, men det gaar vel nok alligevel. Om at faa dannet komiteer og om at faa

messer stiftede kan ber endnu slet intet haab vrere, for ber er adskilligt kirkelige

behov, og masser af nationale sam³inger 1regger bes1ag paa offervi11igheden samti-

dig med at der paa faa steder er velstand. Men maaske det senere, naar jeg har

tlere private bekjenskaber, kan 1ade sig gj~re; ia1fald skal naturligvis jeg gj~re mit.

De os 10vede regelmressige intentioner gik for saa vidt overstyr, som da jeg vilde
dem - ca 500 aarlig, hvoraf jeg jo havde tilbudt hr biskopen de 2 a 300 - reducere-

de man dem til 200 og vilde kun give mig selv dem. Dog tror jeg godt, at jeg med

tiden viI kunne skaffe. Hvad den lovede artikel angaar, da har jeg daglig saadan
I

maattet f~jte, for at udnytte de s~lle to maaneder, at der umulig er bleven tid til

mere; for ~jeblikket gjrelder det i h~j grad, at time is money. Hr biskopen skriver, at

p.M. er kaldt tilbage til Frankrige; ja det viI da sige, at ban ligesom p. Yntema og

p. Wang allerede for lrenge siden gjentagende har udtalt som sit inderlige ~nske at

tage afsked med missionen i Norge. Men for denne er det et stort tab, da ban

ubetinget var missionens frommeste prrest.
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Med haab om, inden maanedens udgang at lade hj/jre ira Polen igjen er jeg
Deres hj/jjrervrerdigheds rerbj/jdige Edw. Ortved

Nreste adresse: Poste restante, Ostrowo, Bezirk Posen.

15
+NBPJCh
Czerniej ewo 22.1.95
Najprzewie1ebniejszy ks. Biskupie.
Nareszcie otrzyma³em listy, które najprzewielebniejszy ks. biskup przys³a³,

potwierdzaj¹c odbiór ostatnich moich przesy³ek. Bardzo siê cieszê, ¿e otrzyma³em
ogólne pokwitowanie, które w zupe³noœci zgadza siê z moj¹ rachunkowoœci¹. W dniu,
w którym pisa³em, rzeczywiœcie osi¹gn¹³em te 4000 brutto, ³¹cznie z tym, co zu¿y³em
na podró¿e i z pozosta³¹ ma³¹ sum¹ u mnie. 19. wys³a³em ponownie 400 i teraz
za³¹czam znowu 400. Niestety, wkrótce up³yn¹ te dwa miesi¹ce. Pojecha³em do
Poznania, by uzyskaæ jednomiesiêczne przed³u¿enie, ale bezskutecznie. Arcybis-
kup sam potrzebuje pieni¹dzy na budowê kaplicy przy seminarium (60 000 talarów)...

O ile ks. biskup uwa¿a, ¿e z wizyt¹ na Œl¹sku mam poczekaæ do nastêpnego
razu, to z mej strony jest alI right. Uprzejmie proszê ks. biskupa o przys³anie jak
najszybciej listu - a mo¿e bezpoœrednio? - do biskupa Rednera w Pelplinie. On nie

jest przyjacielem Polaków, ale jakoœ chyba to pójdzi~.
O utworzeniu komitetów oraz na uzyskanie intencji mszalnych na razie nie ma

¿adnej nadziei, gdy¿ na tutejszym terenie s¹ ró¿ne koœcielne potrzeby, sporo naro-
dowych organizacji wykorzystuje ofiarnoœæ, a jednoczeœnie tylko miejscami jest
dobrobyt. Byæ mo¿e pó¿niej, gdy bêdê mia³ jakieœ osobiste znajomoœci, bêdzie mo¿na
coœ w tym zakresie zrobiæ. Naturalnie, ze swej strony bêdê siê staraæ.

Z przyrzeczonymi nam regularnymi intencjami nie posz³o wed³ug planu -

chcia³em oko³o 500 rocznie, z tego ofiarowa³em ks. biskupowi 200-300, ale teraz
zredukowano je do 200 i chc¹je daæ tylko dla mnie. Postaram siêjednak z czasem
o WIêcej.

Jeœli idzie o artyku³, to z uwagi na codzienn¹ bieganinê, by wykorzystaæ te
nieca³e dwa miesi¹ce, mia³em po prostu za ma³o czasu. W tej chwili idzie przede
wszystkim o to, ¿e time is money.

Ks. biskup pisze, ¿e ojciec M. zosta³ wezwany do powrotu do Francji. Rozu-
miem, ¿e podobnie jak o. Yatema i o. Wang, którzy ju¿ dawno wielokrotnie wyra¿ali
¿yczenie po¿egnania siê z misj¹ w Norwegii. Jest to oczywiœcie dla tej misji du¿a
strata, zw³aszcza ¿e by³ on w misji najbardziej pobo¿nym duchownym.

(2) Z nadziej¹, ¿e przed up³ywem miesi¹ca ponownie dam znak ¿ycia z Polski,
pozostajê najprzewielebniejszego biskupa z uszanowaniem Edw. Ortved

Nastêpny adres: Poste restante, Ostrowo, okrêg Poznañ.
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16
+LJC
Ostrzeszów 30.1. [18 - E.K.] 95

Hfiijrervrerdige hr biskop!
Henned def sredvanlige 400 Rdlr - haabende at ogsaa de d. 23-de afsendte

400 Rdlr er rigtig ankomne. Udtalende sin frygt for, at udbyttet her fra provinsen
bliver for stort, har rerkebispen afslaaet enhver forlrengelse; nu er def altsaa blot
privat samling hero Det er koldt, og jeg fryser her paa de aabne vogne eller slreder;
idag er def hundevejr. Med nreste brev kommer den artikel stump. Skjfiint jeg er
langt vrek fra Posen, maa adressen dog helst forblive poste restante Posen; et
brev, om def kommer snart, kan dog adresseres til Proboszcz Smigielski i Ostrowo,
Prov. Posen, Bezirk Posen, dajeg kan faa def, naar jeg tager fil Kalisz.

Med rerbfiidigste hilsen
Edw. Ortved

16
Ostrzesz6w 30.1. [18 - E.K.] 95

+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
W za³¹czeniu zwyczajowe ju¿ 400 talarów - mam nadziejê, ¿e tak¿e te wys³ane

23.1.400 talarów nadesz³o. W obawie, ¿e zysk z prowincji mo¿e byæ za du¿y-
arcybiskup odmówi³ przed³u¿enia prawa do zbiórek tak, ¿e obecnie zbieram tutaj

zupe³nie prywatnie.
Jest zimno i marznê, jad¹c odkrytym wozem lub saniami. Dzisiaj jest tu prze-

nikliwe zimno. W nastêpnym liœcie nadeœlê ma³y artyku³. Chocia¿ jestem daleko od
Poznania, adres niech nadal pozostanie na poste restante Poznañ.

Nied³ugo przyœlê list ~a ten temat, a korespondencjê mo¿na jednak adresowaæ

do proboszcza Œmigieiskiego w Ostrowie, prowincja Poznañ, okrêg Poznañ, gdy¿
w drodze do Kalisza mogê j¹ odebraæ.

Z najwiêkszym szacunkiem
Edw. Ortved

17
+LJC
H~jrervrerdigste hr biskop!
Skj~nt 1renge ingen breve er komne mig i hrende ira nogen, haaber jeg at ogsaa

mine senere sendinger: 30.1.,23.1 og 19.1 a 400 alle errigtig ankomne. End nu er
kilden ikke udt~rret ber i "herzugd~mmet", saa rejsen tli Pelplin venter en smule,
men det skader jo ikke. I dag er jeg sluppen over det sjette tusind brutto, og udgif-
teme. med rei sen fra Ki~benhavn og alt, bel~ber sig i de halvtredje maaned ikke til
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mer end godt tohundred marko I den fest1ige anledning er sendingen idag 500 Rd1r;
men i samme anledning er artiklen endnu ikke bleven frerdig; nreste gang bliver det
nok til noget.

leg bor ber paa den russiske grrense hos en af Poninski familien, grev
Tyszkiewicz. Den familie har i det hele taget vreret mig en god hjrelp. Temmelig
sikkert kommer Prrelaten til sommer paa bes~g til mig i Kj~benhavn, og vi faar nok
t1ere andre bes~g ogsaa: et par kanniker ved Gnesener domkirken o.a.

Breve bedes fra nu af adresserte til biskopen i Pelplin. I morgen gj~res et
strejtog ind i Rusland til mine arbejdere.

Haabende om ikke for lang tid at konne sende efterf~lgere af de indlagte

papirer, tegner
Deres biskopelige h~jrervrerdigheds

rerb~digste
Edw. Ortved
Oci¹¿ 6.2.95

(P.S.) - Nu fryser jeg ikke mer; en har forteret mig en plaid, en anden pels,
fodpose og skindhue - ikke nyt, men dog god³o EO

17
NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Chocia¿ d³ugo nie nadchodzi³ do mnie jakikolwiek list, to jednak mam nadziejê,

¿e moje ostatnie przesy³ki: 30.1.,23.1. i 19.1. ka¿da po 400 talarów nadesz³y pod
w³aœciwy adres. Jak dot¹d, tutaj w "ksiêstwie" Ÿród³o jeszcze nie wysch³o tak, i¿
podró¿ do Pelplina musi trochê poczekaæ, ale bêdzie to bez uszczerbku dla sprawy.
Dzisiaj osi¹gn¹³em szósty tysi¹c brutto, a wydatki zwi¹zane z podró¿¹ z Kopenhagi
i inne wynios³y w ci¹gu dwóch i pó³ miesi¹ca nie wiele wiêcej ni¿ dwieœcie marek.
W zwi¹zku z tym wydarzeniem wysy³am dzisiaj 500 talarów, ale to jest te¿ powód,
i¿ artyku³ jeszcze nie jest gotowy. Postaram siê nastêpnym razem.

Mieszkam na granicy rosyjskiej u hrabiego Tyszkiewicza, spokrewnionego
z rodzin¹ Poniñskich. Rodzina ta udzieli³a mi du¿ej pomocy. Najprawdopodobniej
pra³at przyjedzie latem z wizyt¹ do mnie do Kopenhagi i zapewne bêdziemy mieli
tak¿e kilka innych wizyt - paru kanoników katedry gnieŸnieñskiej itd.

Listy proszê od teraz adresowaæ do biskupa w Pelplinie. Jutro pojadê do moich
robotników po drugiej stronie granicy rosyjskiej.

Mam nadziejê, ¿e wkrótce bêdê móg³ do za³¹czonych dokumentów przes³aæ

nastêpne.
Kreœlê siê Waszej biskupiej Przewielebnoœci, z szacunkiem
Fnw. Ortved
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Oci¹¿ 6.2.95
(P. S.) Teraz ju¿ nie marznê. Jeden podarowa³ mi pled, ktoœ inny ko¿uch, ocie-

placz do nóg i czapkê futrzan¹ - nie nowe, ale jest w dobrym stanie. BO

18
H!Zijrervrerdigste hr. biskop.
Brev af 2.2. modtaget iforgaars, det foregaaende endnu ikke. Efter !Zinske

bliver jeg endnu en stund i Posen, skj!Zint jeg tviv1er paa, at rerkebispen b1iver glad

over, at vi samIer mere heñra; de har saamange byggeforetagender selv.
Angaaende byggergrund skal jeg skrive til min gode bekjendt baron Palle Ro-

senkrans [Rosenkrantz - E.K.] i R!Zidby, om hall underhaanden viI se sig om efter

noget passende i Maribo.
Hermed f!Zilger indlagt 300 Rdlr og 50 Rubler; de sidste bedes hr biskopen ikke

veksle endnu, da der kommer en snes stykker til. leg har samIet dem i russisk

Polen i disse dage.
Hvad pastor Hartman skriver ist alles sehr schon u. gut, men der er den stare

forskjel, at derovre vestpaa hjrelper prresten ham, men her er prresteme - der

nresten alle selv har avlsbrug u~unsti~ sindede over, for den plan at st!Zitte ... kirke

en indvandring i Danmark, respektiven en udvandring ira Polen, da de ikke kan faa

arbejdere til sit avlsbrug til de lave priser, de giver. Og saa er der endnu den for-
skjel, at egent1ig har jeg med de to maaneders udl!Zib slet ~ samIe tilladelse tra
rerkebispen lrenger; kun min diplomatiskhed har jeg at takke for, at jeg ikke ud1e-

verede ham den tid1igere, paa ubegrreset tid, skrevne tilladelse, og saaledes nu har

noget at forevise. For Miss Williams navn har jeg endnu ingensteds havt brug.

Haabende, om faa dage at lade h!Zire tra mig tegner

A3.rb!Zidigst
Edw. Ortved

Oci¹¿ 13.2.95

Nreste adresse: ? Z. Oci¹¿
pr. Skalmierzyce
Bez. Posen

18
Najprzewie1ebniejszy ks. Biskupie.
List z 2.2. otrzyma³em przedwczoraj, ale poprzedni jeszcze nie nadszed³. Zgodnie

z ¿yczeniem ks. biskupa pozostanêjeszcze trochê w Poznaniu, chocia¿ w¹tpiê, aby
tutejszy arcybiskup tym by³ ucieszony, i¿ dalej tutaj zbieramy, gdy¿ sami maj¹ du¿e

plany budowlane.
Jeœli idzie o parcelê, to napiszê do mego dobrego znajomego barona Palle Ro-

senkrantza w Redby, aby rozejrza³ siê za czymœ odpowiednim w Maribo.
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Za³¹czam 300 talarów i 50 rubli. Rubli proszê na razie nie wymieniaæ, gdy¿
nadeœlê jeszcze kilkanaœcie. Zebra³em je w tych dniach w ruskiej Polsce.

To, co ksi¹dz Hartman pisze, ist alles sehr schiin u. gul, ale jest du¿a ró¿nica,
mianowicie tam na zachodzie pomaga mu ksi¹dz, a tutaj prawie wszyscy ksiê¿a
maj¹ sami gospodarstwa i s¹ niechêtni dla popierania planu wspierania przez koœció³
imigracji do Danii, czyli wychodŸstwa z Polski, gdy¿ nie mog¹ dostaæ robotników
do pracy na roli za tak niskie p³ace, jakie im oferuj¹.

Jest jeszcze jedna ró¿nica - po up³ywie dwóch miesiêcy, nie mam ¿adnego

zezwolenia arcybiskupa za zbiórkê i tylko mojej dyplomacji mogê zawdziêczaæ, ¿e
poprzednio je nie zwróci³em, a mówi siê w nim o czasie nieograniczonym i dlatego
mia³em do tej pory coœ do pokazania.

Jak dot¹d nigdzie nie mia³em ¿adnej potrzeby powo³ywania siê na pannê Wil-
liams. Mam nadziejê, ¿e za kilka dni znowu siê odezwê i kreœlê siê z szacunkiem

Edw. Ortved

Nastêpny adres: ? Z. Oci¹¿, k. Skalmierzyc, okrêg Poznañ.

19
LJC
Oci¹¿ 19.2.95
Hj1jjrervrerdigste hr biskop!
Maa jeg bêdê om at faa min len for indevrerende fjerdingaar tilstillet min mo-

der, Blaagaardsgade 30 A, overstaaende er K vittering.
Hoslagt den lille artikel- da jo dog ikke tj1jr bruges for vort danske blado
Planen med en damekomite skal jeg beholde in mente, tillejlighed kan findes;

forresten var det jo noget for miss Williams med hendes bekjendskaber i Galizien.
Jeg har som sagt ingen brug havt for hendes navn som introductionsmiddel- og er
glad for at have kunnet klare mig selv; ogsaa er jeg svrert glad for at have opnaaet
det ganske prene resu1tat uden nogensteds at vrere gaaet fra dj1jr til dj1jr; omtrent
kun til prrester og godsejere har jeg henvenet mig; og dem har jeg ladet kjj1jre mig
fra sted til andet - nobel muss sein!

Med rerbj1jdigste hilsen
Edw. Ortved

[pa margen s.l - E.K.] N reste adresse: Poste restante, Pelplin, Bez. Bromberg.
[pa margen s. 2 - E.K.] lnd1agt 300 Rdlr. og 20 Rubler.

19
NBPJCh
Oci¹¿ 19.2.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
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Uprzejmie proszê o ga¿ê za bie¿¹cy kwarta³ i przes³anie mojej matce przy ulicy

Blaagaardsgade 30 A, w za³¹czeniu pokwitowanie.
Za³¹czam ma³y artyku³, którego w³aœciwie nie mam odwagi daæ do naszego

duñskiego pisma.
Plan utworzenia komitetu kobiet bêdê mia³ na uwadze, by w razie nadarzaj¹cej

siê okazji go wykorzystaæ. Mo¿e by³oby to coœ dla panny Williams z jej znajo-
moœciami w Galicji? Jakju¿ wspomnia³em, osobiœcie nie mam potrzeby korzysta-
nia z jej nazwiska jako wprowadzaj¹cego mnie w œrodowisko i jestem zadowolony,
¿e dot¹d mog³em wszystko za³atwiæ w³asnymi si³ami. Jestem tak¿e niezmiernie
zadowolony, ¿e osi¹gn¹³em tak piêkny wynik i nie musia³em chodziæ od drzwi do
drzwi, a zwraca³em siê niemal tylko do duchownych i w³aœcicieli ziemskich. Oni
te¿ wozili mnie z miejsca na miejsce - nobel muss sein!

Pozdrawiamzszacunkiem
Edw. Ortved

Wk³adam 300 talarów i 20 rubli.
Nastêpny adres: Poste restante, Pelplin, okrêg Bydgoszcz.

20
+LJC
Oci¹¿ 26.2.95
H~jrervrerdigste hr biskop!
I sin tid fikjeg tilsendt hosIagte alrnene kvittering; turde jeg bede om fortsretteI-

sen ogsaa [pa margen: paa samme papir - E.K.]. Det er saa vanskeligt for mig, da
brevene kommer mig saa h~jst uegelmressig i hrende, at vrere ajour med, om sen-
dingeme er rigtig ankomne. Saaledes har jeg intet h~rt om et d. 6.2. tra Skalmier-
zyce afsendt pengebrev med 500 Rdlr, medens jeg derimod har faaet kvittering for
de d. 14.2. afsendte 300 Rdlr + 50 RubI, men ikke for de d. 18.2 sendte 300 Rdlr +

20 RubI.
Forhaabent1ig har moder, der er vant tiI regelmressig at faa et maaned1ig bidrag

til sin hushoIdning tra mig, faaet tilsendt min kvarta1sI~n, somjeg bad Deres h~jrer-

vrerdighed om?
Hvad angaar introduktionsskriveIsen tiI Kulmer-biskopen, saa tillader jeg mig

at bemrerke, om det mon er praktisk at betone specieIt, at foretagendet er for
Polaker. DeIs, trenke jeg, er det mindre heIdigt, fordi befolkriingen i Kulms og War-
mias bisped~mmer er saa yderst bIandet, deIs og jeg jo godt kan faa ogsaa tyskere
tiI at bidrage ved at fremsrette sagen under andet synspunkt; deIs ogsaa, fordi
biskopen som allerede bemrerket, er PoIakeme lidet gunstig sindet. Mon detikke
altsaa var heIdigere at betone den kjendsgerning, at jeg havde et temmelig betydeligt
anta³ af hans di~cesaner [pa margen - E.K.]: (Da de f~rste poIske familier allerede
kommer c 15de mars. ville de "7" maaneder or,saa vrere at forandre til ,,8"), at de
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tyske katholiker, vi havde, var atsige udelukkende ira disse nordlige egne; at for-
uden polsk ogsaa ³ysk prrediken holdes, samt omstrendigheden med de pruessiske
lutherske arbejdere, der ogsaa for en vresentlig deI er fra hine egne? Jeg tillader
mig altsaa at ved1reggt brevet og beder def sendt mig retor i fald hr biskopen mener,
def er bedst, som def er.

Og saa endnu en sag. Jeg skrev fil baron Rosenkrans om at se sig om efter
byggeplads i Maribo. Det er hall villig fil, men kjjljbe paa eget navn viI hall ikke? Sui
ergo? skal hall kjjljbe paa hr biskopens, paa et anonymt konsortiums eller paa
nogen andens? Jo hurtigere, sagen bliver ordnet des bedre; hver solgt grond brin-
ger os jo lrenger fra centrum af byen. 2000 a Al. maa vel vrere nok, nremlig en 34

Al facade og en 59 Al dybde?
Mslutte kjjljbet behjljver hall jo ikke, fjljr vi har seet grunden, men hall viI vide,

i hvis navn grunden kan kjjljbes. Hen er os meget venlig stemt. At def vii vrere et
betydeligt stjljttepunkt for min kollektering at konne henvise fil, at grond allerede er
(pa margen:) kjjljbt, forstaar sig. Haabende pr omgaaende at faa brev er min nreste
adresse Poste restante Posen. Med bedste hilsen Hr biskopens rerb. hengivne

E.O.

20
+NBPJCh
Oci¹¿ 26.2.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Swego czasu otrzyma³em w za³¹czeniu ogólne pokwitowanie. Oœmielam siê

prosiæ o kontynuacjê na tym samym papierze. Jest mi bardzo trudno siê zoriento-
waæ, czy moje przesy³ki dochodz¹ do adresata, gdy¿ listy przychodz¹ do mnie

niezwykle nieregularnie.
W³aœnie, nic nie wiem o przesy³ce z 6.2. ze Skalmierzyc. By³ to list wartoœ-

ciowy z 500 talarami, otrzyma³em natomiast pokwitowanie na wys³ane 300 talarów
i 50 rubli z dnia 14.2.

Mam nadziejê, ¿e moja matka, która jest przyzwyczajona do regularnego
otrzymywania wsparcia ode mnie, otrzyma³a moj¹ kwartaln¹ ga¿ê, o co prosi³em
Wasz¹ Przewielebnoœæ?

Jeœli idzie o list polecaj¹cy do biskupa Che³mna, to pozwalam sobie zauwa¿yæ,
¿e mo¿e by³oby lepiej nie zaznaczaæ, ¿e robimy to dla Polaków, gdy¿ ludnoœæ w obu
biskupstwach che³miñskim i na Warmii jest nadzwyczaj mieszana, a poza tym mam
nadziejê, ¿e zdo³am nak³oniæ do ofiar równie¿ Niemców, formu³uj¹c cel z nieco
innego punktu widzenia. Czêœciowo te¿, jak ju¿ to wczeœniej wspomnia³em - biskup

jest niezbyt pozytywnie ustosunkowany do Polaków.
Czy nie by³oby lepiej podkreœliæ fakt, ¿e mam pod swoj¹ opiek¹ znaczn¹ czêœæ

wiernych z jego w³asnej diecezji (gdy¿ pierwsze polskie rodziny przyjad¹ju¿ 15 mar-
ca, na 7, a mo¿e nawet 8 miesiêcy), ¿e niemieccy katolicy byli wy³¹cznie z terenów
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póh1ocnych, oraz, i¿ poza jêzykiem polskim, kazania g³osi siê tak¿e po niemiecku,
a tak¿e i tê okolicznoœæ, ¿e pruscy protestanci równie¿ pochodz¹ z tych stron?

Pozwalam sobie za³¹czyæ ów list z proœb¹ o zwrot, o ile Ks. Biskup bêdzie
uwa¿a³, ¿e tak jak jest napisane - jest dobrze.

I jeszcze jedna sprawa. Pisa³em do barona Rosenkrantza, by rozejrza³ siê za
parcel¹ budowlan¹ w Maribo. Chêtnie to zrobi, ale na swoje nazwisko nie chce
kupowaæ. Sui ergo? Czy ma kupiæ na nazwisko ks. biskupa, na anonimowe konsor-
cjum czy na kogoœ innego? Im szybciej sprawa zostanie za³atwiona, tym lepiej.
Ka¿da sprzedawana parcela oddala nas od centrum miasta. 2000 alenów bêdzie
chyba wystarczaj¹ce - 34 alenów od fasady i 59 alenów w g³¹b?

Ostatecznie nie potrzebuje kupowaæ, zanim tego nie zobaczymy, lecz on chce
wiedzieæ na kogo ma to kupiæ. On jest bardzo pozytywnie do nas nastawiony.
Rozumie siê, ¿e powo³anie siê na fakt zakupienia gruntu by³by dla mnie dobrym
argumentem dla prowadzenia dalszej zbiórki.

W nadziei na otrzymanie szybkiej odpowiedzi, podajê mój nastêpny adres -

Poste restante, Poznañ.
Z najlepszymi pozdrowieniami, ks. Biskupa z szacunkiem oddany E.O.

21
LJC
Hj1jj rervrerdigste hr biskop!
Stor fest og stor explosion, begge dele paa en dag: I forgaars slap jeg lykkelig

over de 7000 Rdlr og tog rat paa det 8de. I dagens an³edning skulde hoslagte 600
vrere sendt. Men just i denne hj1jjtidelige stund ankom ligeledes hoslagte hjertelige
telegram. Om aarsagen til dette skulde uvished ikke lrenge rj1jre sig i min sjrel.
Nreste morgen kom nemlig en velmenende herre og bragte den nyeste avis; i den
og andre VaT - aabenbart tra rerkebispen indrykket en advarsel imod mig, da jeg
ikke lrenger havde tilladelse til hverken offentlig eller privat at samIe lrenger. Det
VaT naturligvis (pa margen:) Hr kannik Kubowicz heT, der assisterede ved biskop
Bitters konsekration, beder meget hilser. En kjedelig geschichte for mig, saamange
bekjendskaber, som jeg har faaet. Naa, jeg rej ste jo ti³ Po sen og gik iformiddags til
rerkepispen. Han VaT vred. "Sie haben meine Verordnungen tibertreten! ich sus-
pendiere Sie hiermit ab omni officio in meiner Diozesen" VaT hilsenenjeg fik. "Bit-
te, ist die Sache definitiv, oder wollen hochwtirdigster Herr dartiber sprechen?"
spurgte.jeg meget koldblodig. Jo rerkepiskopen kunde da gjeme tale om sagen. Saa
talede vi da sammen, og jeg fik fj1jrebeviset for, at jeg ikke uden titulus coloratus
VaT i bona fide, at der altsaa ikke kunde blive noget af suspension den gang, og at
hr rerkepiskopen ikke havde grond til at vrere vred paa mig. Lidt efter lidt blev hall
da forsonet, gav mig velsignelsen fulgte mig til den yderste dj1jr, lovede, at allerede
imor(!en skulde hall lade indrvkke i aviseme no~et, der kunde betage foIk tanken
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om, at der var noget i vejen, og - mindede mig om (hvad jeg rigtig nok aldrig havde

h~rt), at hall havde lovet, jeg en anden gang maa komme tilbage og samIe. Saale-
des endte gudskelov den rurchterliche Geschichte paa dei bedste.

I morgen rej ser jeg til Pelplin, hyDr forhaabentlig Deres h~jrerverdigheds intro-
ductions skrivelse viI gj~re sin virking. Igaar kom den mig i hrende, og jeg takker
meget for den. Da saaledes sam1ingen i Posen=Gnesen er forel~big sluttet, ved jeg
ikke, om ikke Deres h~jrervrerdighed vilde finde dei tjenligt at sende rerkebispen
direkte et brev med tak for den velvillige modtagelse, hall lad mig blive tildel; tillige
kunde dei maaske siges, at jeg har meddelt dei forefaldne, og at De med mig
beklager den skete misforstaaelse. Det turde vel stemme rerkebispen velvilligere
over for en senere kollekt.

Hvad angaar byggergrunden i Maribo, var dei selvf~lgelig ikke min tanke, at
nogetsom helst skulde kj~bes eller afgj~res, f~r hr biskopen havde seet den.

Anbefalende Kulmer fors~get paa dei bedste, forbliver jeg
Deres h~jrervrerdigheds rerb~digst hengivne
Edw. Ortved
Posen 14.3.95
Nreste adresse: Poste restante, Pelplin.

21
NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Du¿a radoœæ i ogromne zadowolenie w tym samym dniu. Przedwczoraj

szczêœliwie przekroczy³em 7000 talarów i rozpocz¹³em ósmy tysi¹c. Z tej okazji
chcia³em przes³aæ za³¹czone 600 [talarów - E.K.]. Ale w tym w³aœnie momencie
odebra³em serdeczny telegram - w za³¹czeniu. Niezw³ocznie te¿ musia³em

zaspokoiæ ciekawoœæ mojej duszy. Nastêpnego dnia przyszed³ pewien pan, który
w dobrej wierze przyniós³ mi naj œwie¿szy dziennik. W tym i innych gazetach by³o
niew¹tpliwie przez arcybiskupa zamieszczone ostrze¿enie przeciwko mojej osobie
jako niemaj¹cej ju¿ zezwolenia na prywatn¹ czy publiczn¹ zbiórkê pieniê¿n¹. By³a
to oczywiœcie dla mnie bardzo nieprzyjemna wiadomoœæ z uwagi na tak wiele
znajomoœci, jakie tu zawar³em.

Pojecha³em jednak do Poznania i przedpo³udniem poszed³em do arcybiskupa.
By³ z³y. "Sie haben meine Verordnunggen iibrtreten! Ich suspendiere Sie hiermit
ab omni officio in meiner Diozesen", dowiedzia³em siê na powitanie. "Bitte, ist die
Sache definitiv oder wollen hochwiirigster Herr dariiber sprechen?" - zapyta³em

z zimn¹ krwi¹.
Owszem, arcybiskup chêtnie o tej sprawie porozmawia. Rozmawiaj¹c,

przedstawi³em, ¿e bez titulus coloratus by³em w bona fide i wobec tego nie mo¿e
byæ mowy o suspendowaniu mnie. Nieco pó¿niej arcybiskup pogodzi³ siê ze mn¹ i
da³ mi b³ogos³awieñstwo oraz odprowadzi³ do zewnêtrznych drzwi, przyrzekaj¹c,
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¿e ju¿ jutro bêdzie og³oszenie o treœci, z której ludzie dowiedz¹ siê, ¿e zasz³o jakieœ
nieporozumienie. Jednoczeœnie przypomnia³ mi (co po prawdzie wczeœniej nie

s³ysza³em), i¿ nastêpnym razemjak przyjadê, bêd¹ móg³ ponownie przeprowadziæ
zbiórkê pieniê¿n¹. W ten sposób, Bogu dziêki, skoñczy³a siê ta "fiichterliche Ge-

schichte" jak najlepiej.
Jutro pojadê do Pelplina, gdzie, mam nadziejê, list polecaj¹cy Waszej Przewie-

lebnoœci zrobi swoje. Wczoraj w³aœnie nadszed³ i bardzo za niego dziêkujê. Z uwa-
gi na to, ¿e w ten sposób zbiórka na osi Poznañ-Gniezno jest na razie zakoñczona,
nie wiem, czy Wasza Przewielebnoœæ uzna za s³uszne, by przes³aæ bezpoœrednio
arcybiskupowi list z podziêkowaniem za jego przychylne przyjêcie mojej osoby,
w którym mo¿na by te¿ wspomnieæ, ¿e poinformowa³em o zdarzeniu, oraz ¿e ks.
Biskup razem ze mn¹ przeprasza za nieporozumienie. Winno to przychylnie uspo-

sobiæ arcybiskupa w przysz³oœci.
Jeœli idzie o parcelê budowlan¹ w Maribo, oczywiœcie to nie by³o moj¹ intencj¹,

by kupiæ lub cokolwiek zdecydowaæ, zanim ks. Biskup jej nie zobaczy.
Polecam che³mnian i zrobiê, co bêdê móg³, pozostajê Waszej Przewielebnoœci

z szacunkiem oddany
Edw. Ortved
Poznañ 14.3.95
Kolejny adres: Poste restante, Pelplin.

22
LIC
Pelplin 20.3.95
H~jrervrerdigste herre!
De d. 14.3. afsendte 600 Rdlr forhaabentlig rigtig ankomne. !fald det brev

endnu ikke er afgaaet til rerkebispen, vilde det maaske ikke skade at gj~re den
bemrerkning om det haab, at den stedfundne misforstaaelse ikke vil berede hin-
dring for en senere kollekt i de endnu ikke bes~gte dele af rerkestifterne.

Hermed 700 Rdlr, og det viI vel saa blive de sidste for den gang. Til paaske

skulde jeg jo dog gjerne vrere hjemme igjen.
Vore f~rste foIk er allerede ankomne, og paaske s~ndag har jeg lovet dem (det

er seks hele familier fra Ostrowo) den hl. messe. I de nreste dage kommer de
~vrige, og jeg vilde gjerne have dem fa³ straks fra begyndelsen ar, for deres skyld
navnlig. Fra sukkerfabrikernes side er, som brev idag har meldt mig, den villighed
bevist mig at man har givet den vrerste af opsynsmrendene l~bepas. Nu har jeg det
haab, at man ogsaa viI hjelpe mig at faa det sidste brrendevinsudsalgsted forbudt.

I Pelplin blev jeg meget godt modtaget. Ds hrr, for hvilke jeg havde brev, bad
mig hilse Deres h~jrervrerdighed, og en anden herre, der kjender hr biskopen fra
bes~get hel (der er i alles) bedste erindring gav mig hoslagte kort og bad ihm

schon empfehlen.
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Om hjrelp fra hervrerende Bonifaciusverein synes kun at vrere den brrendende
tanes haab. Biskopen holder mig hele tre timer hos sig, saa jeg, der ingen middags-
mad havde faaet, heller ingen aftensmad fik 200 Rdlr VaT frugteme - og tilladelse

ti³ at kollektere. Min hele tyske veltalenhed udfoldede sig i skjfl!nneste flor, og de
gode herrer undrede sig over, at jeg hos biskopen en original domherre opnaaede
saa gode resultater.

Idag rej ser jeg fra Pelplin sydpaa med fremtidsplaner (pa margen) for nreste

vinterfelttog.
Deres hfl!jrervrerdigheds rerbfl!digst hengivne
E. Ortved

22
NBPJCh
Pelplin 20.3.95
Najprzewielebniejszy Panie!
Mam nadziejê, ¿e wys³ane w dniu 14.3. 600 talarów nadesz³o. O ile list do

arcybiskupa jeszcze nie wyszed³, mo¿e nie zaszkodzi³oby dodanie wzmianki o nadziei,
¿e powsta³e nieporozumienie nie bêdzie przeszkod¹ dla póŸniejszej kolekty w tej
czêœci archidiecezji, której jeszcze nie odwiedzi³em.

W za³¹czeniu 700 talarów i prawdopodobnie s¹ to ostatnie pieni¹dze z tej
podró¿y. Na Wielkanoc chcê byæ ponownie w domu. Pierwsi nasi ludzie ju¿ przy-
jechali, a w niedzielê wielkanocn¹ przyrzek³em im (s¹ to trzy rodziny z Ostrowa)
odprawienie Mszy œw. W nastêpnych dniach przybêd¹ pozostali i chcê byæ z nimi
w kontakcie od ich przyjazdu, zw³aszcza w ich w³asnym interesie.

W otrzymanym w dniu dzisiejszym liœcie z cukrowni powiadomiono mnie, ¿e
najgorszym nadzorcom wymówiono pracê. Mam nadziejê, ¿e teraz pomog¹ mnie
i wprowadz¹ zakaz powadzenia punktu sprzeda¿y wódki.

W Pelplinie zosta³em bardzo dobrze przyjêty. Panowie, którym przywioz³em
list, prosz¹ o przekazanie uk³onów dla Waszej Przewielebnoœci, a jeden z nich,
który zna ks. biskupa z tutejszej wizyty (któr¹ wszyscy dobrze wspominj¹), da³ mi
za³¹czony bilet z proœb¹ o polecenie siê pamiêci. Proszenie o pomoc tutejszego
Stowarzyszenia œw. Bonifacego jest beznadziejne.

Biskup trzyma³ mnie przez trzy godziny u siebie, a by³em bez obiadu i kolacji,
otrzyma³em jednak 200 talarów oraz zezwolenie na kolektê - to owoc tego spotka-

nia. Wszystkie moje umiejêtnoœci niemieckiego rozwinê³y siê jak najpiêkniejsza
flora. Dobrzy ludzie dziwili siê, ¿e u tego orygina³a arcypasterza osi¹gn¹³em tak

dobry wynik.
Dzisiaj wyje¿d¿am z Pelplina na po³udnie z planami na przysz³oœæ - na nastêpn¹

bataliê zimow¹.
Waszej Przewielebnoœci z szacunkiem oddany
E. Ortved
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23
+LJC
Je¿ewo 26.3.95
Hfiijrervrerdigste hr biskop!
Haabende, at de 700 fra Pelplin er rigtig ankomne, kan jeg idag give den glre-

delig nyhed, at de 8000 alt i alt og brutto - er lykkelig passerede; hermed ffiilger

atter 700 Rdlr, hvoraf dog lidt er forskud.
Igaar traf jeg pater Lubinski [£ubieñski - E.K.], der i den senere tid har holdt

mission rundomkring i Posen og Kulm. Han interesserer sig jo meget for vor sag,
men kjender kun lidt fil praktiske forhold; han anbefalede f.eks., endelig at rejse fil
Frankrige og sarnIe. Til Danmark kan han ikke komme, da redemptoristerne ikke
kan faa ferie. Derimod fortalte han, at X. Sapieha nok rej ser fil Danmark, i besfiig
hos grev Moltke - som ogsaa har skrevet fil p. Lubinski. Jeg synes godt om ham.

Forresten, ligesom der ingen brug blev for miss Williams, bragte ikke heller p.
Ls to introduktionskort nogen nytte; hans broder bor nemlig ikke i Posen, og jeg har
ikke kunnet trreffe ham; def andet kort var fil en sogneprrest i Po sen, dr Lewicki,
som har et sogn paa 22 000 sjrele, vilde ingen kollekt tillade mig i sin kirke. Saa har
altsaa Vorherre lavet hele sagen paa egen haand, og Han laver nok re sten med.

Med bedste hilsner
Deres hfiijrervrerdigheds

rerbfiidigst hengivne
Edw. Ortved

23
+NBPJCh
Je¿ewo 26.3.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
W nadziei, ¿e te 700 talarów z Pelplina nadesz³y, przekazujê tê radosn¹ wia-

domoœæ, ¿e szczêœliwie przekroczyliœmy sumê 8000 (talarów) brutto.
W za³¹czeniu ponownie 700 talarów, w tym jest tak¿e trochê przedp³aty.
Wczoraj spotka³em o. £ubieñskiego (CSsR), który w ostatnim czasie prowadzi³

misjê w Poznaniu i Che³mnie. Jest on bardzo zainteresowany nasz¹ spraw¹, ale
niewiele wie o naszych miejscowych stosunkach. Uwa¿a, ¿e powinniœmy pojechaæ
na przyk³ad do Francji i tam prowadziæ zbiórkê. Do Danii nie mo¿e przyjechaæ,
gdy¿ redemptoryœci nie otrzymuj¹ urlopu. Powiedzia³ mi jednak, ¿e X. Sapieha
przyjedzie do Danii, by odwiedziæ hrabiego Moltke, a który tak¿e napisa³ do

£ubieñskiego. Zrobi³ na mnie dobre wra¿enie.
Poza tym, jak dot¹d nie mia³em potrzeby korzystania z listu polecaj¹cego pan-

ny Williams oraz dwóch biletów polecaj¹cych p. Ls, którego brat nie mieszka
w Poznaniu i nie mo~³em siê z nim spotkaæ. Drugi bilet by³ do proboszcza ks. dr.
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Lewickiego w Poznaniu, którego parafia liczy 22 000 dusz, ale nie chcia³ mi pozwoliæ
na przeprowadzenie kolekty w swoim koœciele.

Tak wiêc Pan Bóg wzi¹³ ca³¹ sprawê w swoje rêce i On na pewno dokona

reszty.
Z najlepszymi pozdrowieniami
Waszej Przewielebnoœci
z szacunkiem oddany
Edw. Ortved

24
+
Med tak for det idag modtagne brev af 19.3. og med haab om, at de d. 20.3.

SaInt 27.3. afsendte 700 Rd1r, hver gang er lykkelig ankomne, sender jeg hoslagte
brev fra Maribo med excellent forslag i over 12000 kw.al for 3000 kr ved hoved-
vejen fra Maribo. Til jeg kommer sidst i den stille uge, kan en bestemmelse ma-
aske tages? leg skriver et par ord til den herre. 500 Rdlr til har jeg faaet.

lErb~gist
Edw. Ortved, Miss.Apost.
Po sen 4.4.95
(Imorgen trreffer jeg min s~ster i Berlin)
(Skrevet pa vistikort - begynder pa bagsiden)

24
+
Dziêkuj¹c za list z 19.3., który dzisiaj otrzyma³em i z nadziej¹, ¿e te 700 talarów

wys³ane 20.3.,jak równie¿ 27.3., ka¿de z nich szczêœliwie dosz³o, wysy³am za³¹czony
list z Maribo ze wspania³¹ propozycj¹ za ponad 1200 alenów kw. za 3000 koron
przy g³ównej drodze z Maribo. Do mego powrotu w Wielkim Tygodniu mo¿e bêdzie
mo¿na podj¹æ decyzjê? Napiszê kilka s³ów do tego pana.

Otrzyma³em jeszcze 500 talarów. Z szacunkiem Edw. Ortved, misjonarz
Poznañ 4.4.95
(Jutro spotkam siê z moj¹ siostr¹ w Berlinie)
[pisane na odwrocie wizytówki - E.K.]

25
Rajków 4.12.95
H~jrervrerdigste hr biskop.
Efter i Berlin forgjreves at have gjort fors~g paa at trreffe nogle fremragende

Polaker og specielt ñgsdags - og landdagsmedlemmer, tog jeg tlI Pelplin. Skj~nt

biskopen satte et h~jst betrenkeligt ansigt op, da jeg fremstillede mig, endte dog
samta1en med, at tilladelsen tlI at samIe blev fomyet, og ovenik;i~bet ikke indskrren-
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ket til noget bestemt tidsrum. Saa lidt det end igrunden behager mig at slaa mig til
ro for vinteren hec i Vestpreussen, saa viI det jo dog omtrent ske, ifald det allerede
viser sig, at det lj1Snner sig. Biskoppen gav forresten ingenting.

Fra generalvikaren ligesom ogsaa fra prrelat Poninski har jeg at formelde hil-
sen og respekt. Det har allerede vreret temmelig koldt hemede; idag er det tj1S igjen.

Min adresse forbliver restante Pelplin, men der kan naturligvis regnes sikkert
paa, at brevene bliver gamIe, fj1Sr de kommer mig ihrende.

Med rerbj1Sdigste hilsen
Edw. Ortved

25

Rajków4.12.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
Po bezskutecznych próbach nawi¹zania kontaktu w Berlinie ze znacz¹cymi

osobistoœciami polskimi, a zw³aszcza z pos³ami do parlamentu Rzeszy i parlamentu
krajowego - pojecha³em do Pelplina.

Chocia¿ gdy siê przedstawi³em, biskup zrobi³ bardzo niepewn¹ minê, rozmowa
zakoñczy³a siê z przed³u¿eniem zezwolenia na zbiórkê pieniê¿n¹, a w dodatku bez

czasowego ogramczerna.
Tak jak mi nie bardzo odpowiada, by spokojniê prze¿yæ zimê w Zachodnich

Prusach, co mog³oby siê zdarzyæ - okaza³o siê to jednak op³acalne. A tak na mar-
ginesie - od biskupa nie mam ¿adnej wiadomoœci.

Od wikariusza generalnego, jak równie¿ od pra³ata Poniñskiego, przekazujê z
szacunkiem pozdrowienia.

Tutaj by³o ju¿ doœæ zimno i dzisiaj jest znowu odwil¿.
Mój adres pozostaje Poste restante, Pelplin, ale naturalnie trzeba z pewnoœci¹

siê liczyæ, ¿e zanim korespondencja dotrze do moich r¹k, bêdzie ju¿ nieaktualna.
Z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved

26
+LJC Mi³ob¹dz 17.12.95
Hjljjrervrerdigste hr biskop.
Hermed have jeg den glrede at konne oversende rejsens fjljrste udbytte i form

af 1000 Mark, givne udtrykkelig ti1 Mariebo station. Maatte def nreste tusind konne
fjlj1ge snart efter! ira min side mang1er def ikke.

Der er fa1det mig en fej1 ind, som maa have indsneget sig i def regnskab for
Rosenkranskirken, som jeg besjljrgede og trykte i min 1j1jn for 1894 staar der opfjljrt
som udgift for kirken mod 1100 kro Men disse 1100 saave1som de 1100 for 1895 er
jo opfjljrte som udgift ogsaa paa mit Mariebo - regnskab og tagne af den sum, jeg

sidste vinter sam1ede i Polen.
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Vmteren hemed er endnu meget mild, men vejene er saa meget skrrekkeligere;
vi har heldigvis ikke slige veje hjemme hos os. FoIk og prrester er gjennemgaaende
nette imod mig, men en guldgrube kan disse diJiSceser dog ikke beskyldes for at vrere.

Adresse fremdeles Restante Pelplin, Westpreussen; jeg er nu i Danziger eg-
nen, men selve Danzig kan der nok ikke haabes paa noget ar.

Med rerbJiSdigste hilsen
Edw. Ortved

26
+NBPJCh
Mi³ob¹dz 17.12.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
Niniejszym mam przyjemnoœæ przes³ania pierwszego zysku z tej podró¿y

w postaci 1000 marek z wyraŸnym przeznaczeniem dla stacji [misyjnej - E.K.]
w Maribo. Oby nastêpny tysi¹c szybko przyszed³ za tym.

Wydaje mi siê, i¿ zakrad³ siê u mnie b³¹d i to w rachunkowoœci sporz¹dzonej
przeze mnie dot. koœcio³a MB Ró¿añcowej, wpisa³em bowiem moj¹ ga¿ê za 1894
r., która zosta³a zapisana jako wydatek na koœció³ w sumie 1100 koron. Lecz te
1100, podobnie jak w 1895 zosta³o ujête jako wydatek w mojej rachunkowœci
z Maribo, a zabrane z sumy, któr¹ zebra³em ubieg³ej zimy w Polsce.

Adres w dalszym ci¹gu [Poste - E.K.] Restante, Pelplin, Prusy Zachodnie.
Obecnie jestem w okolicach Gdañska, ale z samego Gdañska nie mo¿na mieæ
nadziei na cokolwiek. Pozdrawiam z szacunkiem

Edw. Ortved

27
+LJC
Danzig 28.12. 95
H~jrervrerdigste hr biskop!
Henned har jeg den fom~je1se at s ende det andet tusind. Det viI sige 700 Mk

kontanter og kvittering for lste kvarta196 for Mk 310; ialt altsaa 1010 Mark. De
26,60 kro var ikke ti1 Maribo, men en privat gjreld, er en Posener prrest stod i til mig
for intentioner;

Hr biskopen bedes derfor, venligst at tilstille min moder dem (Griffenfeltsgade

21,1).
Min bedste tak for jule - og nytaars ~nskemer. Af ganske hjerte ~nsker jeg hr

biskopen et aar fuldt af velsignelse, konverioner og penge.
Danzig er en daarlig by for kollekt, og juletiden specielt daarlig. Man bygger

i forstredeme to kirker, svendehjem O.S.v.
lErb~gist Edw. Ortved
(pa margen:) Adresse fremdeles: Postlagemd Pelplin, Westpreussen.
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27
+NBPJCh
Gdañsk 8.12.95
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Niniejszym mam przyjemnoœæ przes³ania drugiego tysi¹ca. To znaczy 700 marek

w gotówce i pokwitowanie za pierwszy kwarta³ [18 - E.K.] 96 na 310 marek,

w sumie wiêc na 1010 marek.
Te 26, 60 koron to nie by³o Maribo, lecz mój prywatny d³ug, czyli zobowi¹zanie

poznañskiego duchownego za intencje. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê ks.
Biskupa o zaliczenie na rachunek mojej matki (Griffenfeltsgade 21, I).

Bardzo dziêkujê za ¿yczenia bo¿onarodzeniowe i noworoczne. Z ca³ego serca
¿yczê ks. Biskupowi b³ogos³awionego roku, z wieloma konwersjami i pieniêdzmi.

Gdañsk nie jest dobrym miastem dla prowadzenia kolekty, a zw³aszcza w okresie
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Na przedmieœciach buduje siê dwa koœcio³y, dom dla
rzemieœlników itd.

Z szacunkiem
Edw. Ortved

28
+LJC
Matarnia 12.1.96
Hj2jjrervrerdigste hr biskop!
Endnu har sidenjuleaften intet brev kunnet komme mig i hrende. Jeg flakker jo

om herude i Kaszubernes land, for lud og koldt vand vilde maD sige, var det en
anden aarstid; og jeg vilde sikkerlig j2jnske nogen i min Hud; det er svrert drj2jje
forhold at kollektere under, ber hvor sognene strrekker sig et par mile langt. Og nu
ligger sneen hj2jjt sammenfj2jgen. Koldt og stormfuldt har det vreret. Dog har kol-
lekten holdt sig oppe paa 80 mark daglig i gjennemsnit, men det koster. Hermed har
jeg den fornj2jjelse at sende hr biskopen det tredje tusind. Desuden har jeg faaet et
sj2jlvciborium, en ditto sygepatena og en fornj2jjelig gammel klokkepung.

Med bedste hilsener
Deres hj2jjrervrerdigheds rerbj2jdige
Edw.Ortved
Adresse: (Poste) Restante, Pelplin. Westpr.

28
+NBPJCh
Matarnia 12.1.96
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Od wigilii Bo¿ego Narodzenia ¿aden list do mnie nie nadszed³. Wêdrujê po

Kaszubach, jak by to mo¿na powiedzieæ - przy suchym chlebie i zimnej wodzie,
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oby by³a to ju¿ inna pora roku; na pewno nie ¿yczy³bym nikomu byæ w mojej skórze.
Kolekta odbywa siê w bardzo ciê¿kich warunkach. Aktualnie napada³o du¿o œniegu.
By³o zimno i sztormowo. Mimo to kolekta wynios³a œrednio 80 marek dziennie, ale

to kosztuje du¿o wysi³ku.
Mam przyjemnoœæ przes³ania ks. Biskupowi trzeciego tysi¹ca. Otrzyma³em

ponadto srebrne ciborium, tak¹¿ patenê dla chorych i stary, mi³y woreczek z dzwon-

kiem.
Z najlepszymi pozdrowieniami
Waszej Przewielebnoœci
z szacunkiem oddany
Edw. Ortved

Adres: (Poste) Restante, Pelplin. Prusy Zachodnie.

29
+LJC
Subkowo 20.1.96
H~j rervrerdigste hr biskop!
A11erede idag har jeg den glrede at sende det 4-de tusind. Danzig bragte dog

ikke langt tra seks hundred.
Nu gaar det nordpaa ind i Kaszuberlandet igjen.
Med de bedste hi1sner
rerbt1digst
Edw. Ortved prrest

29
+NBPJCh
Subkowo [Subkowy - E.K.] 20.1.96
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Ju¿ dzisiaj mam przyjemnoœæ przes³ania czwartego tysi¹ca. Gdañsk przyniós³

blisko szeœæset.
Obecnie wyruszam ponownie na pó³noc Kaszub.
Z najlepszymi pozdrowieniami,
z szacunkiem
Edw. Ortved
duszpasterz

30
H~jrervrerdige hr biskop!
Det er svrert lindvejr hemede; det har maaske sin virkning paa folk a1ligevel.

Hermed allerede det 6-te tusind.
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Jeg bliver ikke nrer frerdig heT i stiftet i vinter.
lErbj1Sdigste hilsen
Edw. Ortved

Jastarnia 5.2.1896

30
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Tutaj jest bardzo ³adna pogoda, która byæ mo¿e wp³ywa na ludzi.
W za³¹czeniu ju¿ szósty tysi¹c.
Prawdopodobnie nie zakoñczê tej zimy zbiórki w tutejszej diecezji.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
Jastarnia 5.2.1896

31
+LJC
Mechowa onsdag 19.2.96
Hjljjrervrerdige hr biskop!
Hemed har jeg allerede den fomjljjeIse at sende 1400 Mk. De 400 mark kom-

mer bIot, fordi politiet er paa nakken af mig, og saa er det heIdigere ikke at have
flere penge hos sig end lige njljdvendig.

Westpreussen og overhovedet de bIandet poIsk-tyske egne er det vanskeligt at
arbejde i, baade fordi politiet ber er skarpere, og fordi der er denuncianter mer end nok.

Idag var jeg strevnet for Landrathsamt i Putzig. Naa, der bIev ikke videre ud af
det, da jeg jo samIer for at bevare preussiske undersaatter og Sachsengrengere
mod socialdemokrati, end at huskollekt bIev mig forbudt.

Rigtig nok var jeg allerede frerdig i hans kreds, men efterretningen om den
Iovstridige nrervrerelse af en samIer gaar jo sagtens videre tiI de andre Landsrat-
ber, saajeg ved ikke rigtig, quid nunc?

ForeIjljbig tager jeg tiI overprresidenten i Danzig - alIe kathoIikers og PoIakers
ven - von GoszIer, og hjljrer om hall viI tillade huskollekt.

Det var en sIem streg i regningen, skuIde den forpurres. En trjljst er det i hvert
fa³d, at jeg har kunnet klare mig i halvsyvende maaned og faa 18 000 mark samIet
til Maribo.

Det er dejligt foraarsvejr idag, soIen skinner, og "gjreslingeme" spirer; ber bli-
ver nok til Pa1mesjljndagsprocesssionen, bliver det saadan ved.

Lang tid er intet brev kommet mig i hrende nogenstedsfra; om et par dage fjljrst
viI det Iykkes. ViI hr biskopen skrive mig noget straks, saa bedes det adresseret Pr
adr. Dekan von Dombrowski, Neustadt, Westpr.; der skal jeg nrem³ig prredike paa
sjljndag - Deo voIente.
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Med rerbjljdigste hilsen
Edw. Ortved

31
+NBPJCh
Mechowa, œroda 19.2.96
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Ponownie mam przyjemnoœæ przes³ania 1400 marek. Dodatkowe 400 marek

przesy³am tylko dlatego, ¿e policja mnie œciga³a i w tym przypadku lepiej nie mieæ
wiêcej przy sobie ni¿ to jest akurat konieczne.

Prusy Zachodnie i w ogóle na terenach mieszanych polsko-niemieckich bardzo
trudno pracowaæ, gdy¿ policja jest bardziej restrykcyjna i istnieje doœæ du¿e
donosicielstwo.

Dzisiaj by³em u starosty w Pucku, ale niczego nie przedsiêwziêto w stosunku
do mnie, gdy¿ zbieram pieni¹dze w celu ochrony pruskich poddanych i robotników
sezonowych przed socjaldemokratami, ale zabroniono mi robienia zbiórek po do-
mach.

Prawd¹ jednak jest, ¿e zbiórkê w³aœnie zakoñczy³em w jego obwodzie, ale
informacja o pobycie przestêpcy zbieraj¹cego pieni¹dze idzie dalej do innych
starostów tak, ¿e w³aœciwie nie wiem, quid nunc?

Na razie pojadê do nadburmistrza Gdañska - wszystkich katolików i Polaków
- von Goszlera, by dowiedzieæ siê, czy on pozwoli na zbiórkê po domach.

To by³ nieprzyjemnyepizod w moich rachubach, mog³oby wszystko siê zepsuæ.
W ka¿dym b¹dŸ razie pocieszeniem mo¿e byæ, ¿e przez trzy i pó³ miesi¹ca radzi³em
sobie i zebra³em 18 000 marek dla Maribo.

Dzisiaj jest piêkna, wiosenna pogoda, s³oñce œwieci, a bazie ju¿ wypuszczaj¹;
jeœli tak pozostanie, to zostanê tu do Niedzieli Palmowej.

Przez d³u¿szy czas znik¹d nie otrzyma³em ¿adnego listu; dopiero za dwa dni
bêdzie to mo¿liwe.

O ile ks. Biskup zechce napisaæ do mnie niezw³ocznie, to proszê adresowaæ na
adres ks. dziekana von Domberowskiego (D¹browskiego), Wejherowo, Prusy
Zachodnie, gdy¿ tam bêdê mia³ kazanie w nadchodz¹c¹ niedzielê - Deo volente.

Z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved

32
+LJC
Pogódki 27.2.96
H~jrervrerdigste hr biskop!
Desvrerre maatte jeg fordufte tra de frugtbare egne, i hvilke jeg n~d tiggertil-

vrerelsen i fulde drag.


