Kvibergs historia
Många kallar Kvibergs Kaserner för gamla LV6
men det egentliga namnet är A2 eller Kungliga Göta
Artilleriregemente. Från början låg regementet mitt inne
i centrala Göteborg, vid Kaserntorget uppe på Kungshöjd. I mitten av 1800-talet blev det för trångt med
förläggning, förråd och framför allt skjutövningar inne i
stan och man började söka efter lämpligt område för
både skytte och ridning – till slut bestämde man sig för
Kvibergs ängar. En av Sveriges äldsta byggnadsﬁrmor, FO
Pettersson, ﬁck i uppdrag att uppföra regementet. Totalt
användes 6,7 miljoner tegelstenar vid byggnationen av
Kvibergs Kaserner, som av många militärer anses vara ett
av Sveriges vackraste regementen.

I början av 1960-talet gick regementet från artilleri
till luftvärn. LV6, som det hette, låg från början där Högsbo sjukhus ﬁnns idag. Under beredskapen ﬂyttade delar
av regementet ut till Kviberg för att sedan ofﬁciellt ﬂytta
in 1962. Då blev det som förr tjänade som ridhus istället
pjäshall, där man förvarade och övade sig på luftvärnskanoner. Men som många andra regementen hotades LV6
av nedläggning. Så blev dock icke fallet, 1994 ﬂyttade
LV6 istället till Halmstad där det fortfarande ﬁnns kvar.

Beväringar från början av 1900-talet i gamla
matsalen, dagens Kvibergs Kantin.
Invigningsdagen med Kung Oscar II.
Hästarna var mycket viktiga för artillerisoldaterna,
utan dem hade allt stannat upp. Under beredskapen
fanns upp till 500 hästar på området. Det före detta
hästsjukhuset är idag Kvibergs Museum. Här ﬁnns intressanta utställningar och entusiastiska guider som gärna
berättar om en svunnen tid.

Kvibergs Kantin ligger i den gamla matsalen där det
i närmare 100 års tid utspisades tre mål mat per dag för
upp till 500 beväringar. Vid renoveringen 1999 delades en
del av matsalen av och där ﬁnns idag Göteborgs Idrottsmuseum; ett unikt museum med bl.a. Hall of Fame och
andra fantastiska samlingar av olympiamedaljer. Idrott är
faktiskt en av huvudverksamheterna på Kviberg Kaserner
idag; såväl Västsvenska idrottsförbundet som Göteborgs
idrotts- och föreningsförvaltning återﬁnns bland hyresgästerna.
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