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Kustjägarnas Gula Bandet ger 30 000 kronor 
till stiftelsen Jesper Lindbloms minne 
 
Sällskapet Kustjägarveteranerna (KJV) har bedrivit försäljning av det Gula Bandet och 
behållningen av försäljningen hitintills, 30 000 kr, överlämnades vid Sällskapet 
Kustjägarveteranernas Årsmöte den 20 mars till stiftelsens ordförande Anna Jonsson . 
 
Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne tillkom efter att Jesper Lindblom stupat under tjänstgöring i 
Afghanistan. Jesper tjänstgjorde vid SSG, som är ett av Försvarsmaktens specialförband. 
Sällskapet Kustjägarveteraner tog fram det Gula Bandet inspirerade av bloggaren Wisemans 
Wisdoms till förmån för stiftelsen Jesper Lindbloms Minne. 
 
Det Gula Bandet är en internationellt erkänd symbol för att visa sitt lands soldaters stöd. KJV 
har tagit detta initiativ för att öka förståelsen för de svenska soldaternas krävande uppgifter 
och för att skapa synligt stöd för dessa. 
 
– Försäljningen av det Gula Bandet har gått synnerligen väl. Jag är stolt över att idag kunna 
överlämna den första behållningen om 30 000 kr av vår försäljning till stiftelsen. Jag är 
övertygad om att medlen kommer att komma väl till pass och göra nytta. Vi kommer fortsatt att 
sälja Gula Bandet och intäkterna går oavkortat till stiftelsen, säger Göran Hagberg, 
Ordförande för Sällskapet Kustjägarveteraner. 
 
Jesper Lindbloms Stiftelse instiftades av de anhöriga till Jesper Lindblom för att hedra hans 
minne, men också för att uppmuntra efterkommande att odla föregångsmannaskap, 
kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden. Dessa egenskaper var särskilt 
framträdande hos Jesper. Ett Stipendium om 10 000 kr delas årligen ut till person eller 
personer inom Försvarsmaktens specialförbandssystem, vilket även inbegriper de 
understödjande förbanden från armén, marinen och flygvapnet, som verkar i andan för 
stiftelsens urkund. 
 
 
För ytterligare information eller högupplösta bilder: 
Mårten Granberg tel. 070-764 01 00 eller E-post: marten.granberg@kustjagarna.se 

Besök även www.kustjagarna.se  
 

 
Den frivilliga delen av Kustjägarna består av Förbundet Kustjägarna och Sällskapet 
Kustjägarveteraner. Förbundet Kustjägarna (FKJ) är ett specialförbund under Försvarsutbildarna. 
FKJ har en militär inriktning och erbjuder kvalificerad militär utbildning åt medlemmar, officerare 
och värnpliktiga för att bibehålla kustjägarens kompetens efter avslutad grundutbildning. 
Sällskapet Kustjägarveteraner är en ideell kamratförening för de som genomfört sin militära 
grundutbildning som kustjägare. Medlemmarna har som främsta uppgift att hålla kustjägarandan 
levande under ledorden tradition, stolthet och gemenskap. 

http://www.kustjagarna.se/

