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PM ang. Mililla och Girdveda

Fiirvirring rider kring MAlilla och Girdveda fijrsamlingars ftirening. I kalendrar,
uppslagsbdcker och sammanstiillningar av olika slag, diir ftirsamlingama r?iknas upp "anses
de numera s6som en enda", efter 1862 med tilliigget'men tvi kommuner".

NAgon tidpunkt ftir ltirsamlingamas ftirening har inte kunnat pi'triiffas. Marelius pdstir att de
ftiienades 1800. Uppgiften iir hiimtad fran KB 28/l 1909, vars upphov var
pr:istldneregleringskommittens fiirclag2lll21900 att komministertjiinsten i pastoratet skulle
indragas. Fdrslaget remitterades till ett antal instanser, bl.a. pastontet. I sitt yttrande an-ftir
pastoratet bl.a. (citerat efter KB) "Pastoratet hade ursprungligen bestitt av tvA ftirsamlingar,
M&lilla och GArdveda, med hvar sin kyrka och priist. I siutet,af 1 700-talet hade bida kyrkorna
varit si bristQilliga, att de tarfuat ombyggnad. Pi bida ftirsamlingamas med anledning deraf
gjorda begiiran hade Krmgl. Majt. fu 1800 medgifuit, att ftirsamlingama finge ftirenas till en
med namnet MAlilla-Girdveda, och fiirordnat, att en gemensam kyrka skulle upp{tiras." Detta
?ir inte korrekt. KB 26/ll irurebiir endast att Kungl. Majt "fruurit godt i nader tillata, det
Mililja och Gottfridsdals ftirsamlingar...m6-.. werkst2illa dems...beslut, att sammanbygga
sine...kyrkor till en enda''. Inget iir sagt om fiirsamlingamas fiirening eller namn.

Klart iir att M och G efter 1863 uppfattas som en enda fiirsamling men tvi kommuner, hots
lydelsen i Fiirordning om kommunalstyrelse pA landet (SFS 1863:13), $ 1: "Varje socken pi
landet utgdr fiir sig en s?irskild kommun...". Det iir att m2irka att gemensamma
sockenstiimmor ftirekommer tidigt, efter kyrkobygget praktiskt taget konstant, och i ingressen
till varje protokoll st6r M-G ftirsamling. Pluralis filrekoinmer, siirskilt i b6rjan av perioden,
men iir diirefter mycket ovanlig. Niir sttnman 1843 viiljer ledamiiter till sockenniimnd utser
man endast en niimnd, medan man 1862 viilier tvi kommunah?imnder och ordftirande i wi
stlimmor.

Fragan om tidpunkt iir siledes fortfarande oklar. Det torde snarast ha varit ftiga om en
gradvis 6verg&ng. Av arkir'ftirteckningssk?il bdr dock ett Artal bestiimmas. Diirvid kan det vara
liimpligt att anknyta till domkapitlets medgivande 8/12 1829 att ftirsamlingama finge infijra
en gemensam ministeriall?ingd 1/1 1830, diir anteckningama inftirdes kronologiskt utan
hiinsyn till bostadsort. Domkapitlets motivering 2ir intressant i sammanhanget: "Di
ftirsamlingarna hafua gemensam kyrk4 och siledes med tiden komma att i alla afseenden
ftirenas till en, ..."

Detta leder till att vi fir fura arkiv: Mfililla -1829, Gardvetla -1829. M6lilla med Gdrdveda
1830-1991, inklusive Mililla kbfd 1937-1961, samt Gardveda kbfd 1937-1961. Om man av
praktiska skiil vill se ftireningen som att den stdne ftirsamlingen Mililla slukar den mindre
Girdveda blir det tre arkiv: Mililla med Gardveda -1991 inkl kbfd, Girdveda -1829 samt
Girdveda kbfd 1937 -1961.

Hikan Olssons mahikel har i bdrjan endast beniimningen Mililla utan Girdvedas namns
niimnande. Beniimningen Mililla med Girdveda har iakttagits tidigast 1936 i dornkapitlets
diarium. Det kan diirftir vara liimpligt att anse namnets tillkomst som en fiiljd av kbfd:s
in{iirande.
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