
Gammalkils Blåbandsförening

Den 19 februari 1893 besöktes Gammalkil av en predikant Edvard Hansson från 
Kisa, och vid detta tillfälle bildades Gammalkils Blåbandsförening. Fjorton 
personer anmälde sig till medlemskap vid detta första möte. En styrelse valdes 
och konstituerades. 
Verksamheten var från början mycket livlig och regelbunden. Man samlades 
andra söndagen i månaden på eftermiddagen med predikan, nykterhetsföredrag, 
sång, uppläsning av poem och berättelser på programmet.
År 1894 den 12 augusti hölls den första sommarfesten, då tre talare och en 
blåsorkester från Linköping medverkade. Dessa sommarfester återkom sedan 
varje år, ofta i och vid kyrkan, och vid olika gårdar i trakten, fram till 1940-talet. Ur 
protokollen framgår att sommarfesten 1896 vid Unnerstad Östergård samlade 
500 personer, och vid ett annat tillfälle serverades kaffe och saft till 700 
personer. Två dussin saftbuteljer beräknades räcka till 200 personer. Man var 
ingalunda rädd för långa möten på den tiden. En sommarfest kunde börja 
klockan 10.00 på förmiddagen med middagsrast mellan 12.00 - 14.00 och sedan 
fortsättning till klockan 18.00 med avbrott för servering av kaffe och saft. År 1896 
hölls den första familjefesten, som väl också var en julfest, eftersom den en lång 
följd av år hölls annandag jul. 
Vid de ordinarie mötena samlades man ofta i hemmen, där salen och övriga 
utrymmen fylldes av mötesbesökare. En gökotta anordnades varje år, då 
medlemmarna stod för programmet. Nämnas kan att 1902 inskrevs 54 nya 
medlemmar och att 1907 var antalet medlemmar 108 stycken. Verksamheten var 
vid denna tid mycket livlig, med gott samarbete med Gammalkils södra 
blåbandsförening, som hade sin verksamhet förlagd till Björkhult. Det talas om 
slädparti till Björkhult, för gemensamt möte där. En god sed var, enligt protokoll 
att en gång varje år bjöd försörjningstagarna i fattighuset på kaffe. År 1916 
bildades en särskild ungdomsavdelning, men spanska sjukan skördade dess 
ledare och verksamheten blev en del år inte så organiserad men blommade upp, 
då och då.
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