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Miljoner till Lv 6 

 

— Vad 20 år av hot om nedläggning av Lv 6 medfört i personalavgång 

och eftersatt byggande tar minst 10 år att återställa. Men återställas 

skall det. Militärledningen tillmäter detta tekniskt avancerade 

specialförband den allra största betydelse i försvaret av Göteborg. Så 

detta decennium kommer det att nyinvesteras rör 50 milj kr på Lv 6, 

säger regementschefen, överste Sven Platerud, när han på onsdagen 

visar ett nytt centralt värnpliktsförråd för 11 milj kr. 

I höst räknar Lv 6 med att få börja bygga en ny motoranläggning för 

14 milj kr. 

— Värnpliktsförrådet och motoranläggningen har funnits med i vår 

generalplan sedan 20 år tillbaka. Men nedläggningshotet har medfört 

byggstopp. Tills nu, påpekar överste Platerud. 

Det här nybyggandet betyder mycket för en vidareutveckling av Lv 

6 jämte dess officershögskola och tekniska högskola för luftvärnet 

 Till minne av A 2 

avtäcktes på 

onsdagen en 

ryttarstaty på 

nyinvesteringarnas 

Lv 6 på Kviberg i 

Göteborg av fr v 

ordf i A2 

Kamratförening, 

överstelöjtnant 

Sven Bobäck, Lv 6-

chefen, övers Sven Platerud, och konstnären, rektor Svenrobert 



Lundquist, på Valands konstskola. Bi ld: ANDERS 

HOFGREN 

 

rd av: 

Svenrobert Lundquist (f. 1940) studerade 

fyra år på Valands Konsthögskola, där han 

1984 blev prefekt. Han har senare varit chef 

för Konsthallen i Göteborg. Själv beskriver 

han sig som en otidsenlig och absolut 

romantiker, vars konst städse är figurativt 

förankrad. 

Placerad: I trädgården till Kvibergs Militärmuseum. 

Gjord år: 1985-86 

Anmärkning: Minner om regementet Lv6, tidigare A2. 

 

 

 

 

— Vi har inga som helst svårigheter att nyrekrytera. Men per-



sonalavgångarna är alltjämt besvärande stora, säger överste 

Platerud. 

Under de 20 åren av hot om regementsnedläggning sökte många 

officerare en framtida trygghet inom civila yrken. Nu lockas de 

över till civilt bättre betalda yrken. 

— Det här är ett mycket allvarligt problem för vårt truppslag. Vi får 

till den civila marknaden släppa till allt för många militärt väl utbildade, 

 

Överste Platerud påpekade därvid att Lv 6 inte enbart åderlåtes på 

tekniskt specialutbildade officerare. Regementets officerare är också 

eftertraktade av konsultfirmor som inriktat sig på just 

personalutbildning. 

Så visade överste Platerud runt i det nya värnpliktsförrådet. 

— Här låg förr A 2:s remont-stall, minns ordf i A 2:s Kamratförening, 

överstelöjtnant Sven Bobäck. 

Ute på A 2:s tidigare ridgård har Göteborgs andra ryttarstaty just 

avtäckts. Den första är Kopparmärren på Kungsportsplatsen, avtäckt 

den sjunde september 1904. 

Vid storbyggen som värnpliktsfärrådet avsätts en viss summa för 

konstnärlig utsmyckning under överinseende av Statens Konstråd. Lv 

6-arna har ha medbestämmande. 

Så det blev en ryttarstaty brons av konstrektorn Svenrobert 

Lundquist på Valands kons skola. 


