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Snart kan du prov-promenera på Hertiginnan 
Ingeborgs torg 
 
Varbergs nya torg i Västerport får namn efter en av 1300-talets verkliga 
power-kvinnor.  
I sommar kan man prov-gå, spela basket, leka - med mera! - när Hertiginnan 
Ingeborgs torg i Västerport öppnar upp. 
 

Från och med 29 juni och sex veckor framåt kan varbergare och besökare få en 

försmak av Västerport. På Hertiginnan Ingeborgs torg (och en bit av Barnens 

boulevard) kommer det finnas basketplan, plats för matvagnar, en hinderbana för 

barn och sittmöbler, för den som bara vill ta det lugnt. Plus lite hemliga saker. 

- Eftersom det gamla färjeläget står orört i sommar fick vi en möjlighet att låta 

människor få ”prova på” den nya stadsdelen, säger Katarina Svangård. 

 

Nya möjligheter 

Katarina Svangård är projektledare för kommunens projekt ”Platsskapande och 

attraktiv byggtid” där Hertiginnan Ingeborgs torg är en del.  

- Målet är att den byggperiod Varberg är inne i inte bara ska innebära bök och 

stök, utan också bli spännande och rolig. En del är att skapa nya offentliga platser. 

Det kan vara en popup-park, en utkiksplats, ett fikaställe, stadsodlingar, lekytor - 

det finns hur mycket idéer som helst. En plats behöver inte vara färdig för att ha 

ett värde och i en byggtid dyker det upp möjligheter som inte finns annars.  
 
 
För mer information, kontakta gärna: 
 
Katarina Svangård, projektledare 
072-183 52 38 
katarina.svangard@varberg.se 
 
Pär Selander, landskapsarkitekt 
073-305 58 83 
par.selander@varberg.se 
 
Jens Bengtsson, landskapsarkitekt 
0738-52 65 90 
jens.bengtsson@varberg.se 
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Vem var Hertiginnan Ingeborg? 
Gator, torg och kvarter i Västerport ska få namn efter kända Varbergskvinnor och 
Ingeborg är först ut. 
Ingeborg Håkansdotter (1301 – 1361) var en norsk prinsessa och hertiginna av 
Halland. 17 år gammal blev hon änka och fick då Varbergs slott i arv. Där hon lät 
sin son och framtida kung Magnus Eriksson växa upp under sitt överinseende. 
Ingeborg var ung – men tuff. Hon hade ärvt flera borgar och län i Västsverige och 
regerade självständigt. Hon var engagerad i rikspolitiken och var inte rädd för att 
hamna i konflikter för att få igenom sina planer. ”En 1300-talets Angela Merkel”, 
har en historiker kallat henne. 
 
Ingeborg var gift två gånger, men båda männen dog relativt tidigt. Ingeborg 
däremot levde och regerade till hon blev 60 år, en mycket hög ålder på den tiden. 
Trots detta är det hennes äkta makar som fått gator i Varberg uppkallade efter sig 
- Hertig Eriks väg och Knut Porses väg. Men nu är det Ingeborgs tur. Hon får ge 
namn åt en plats som förmodligen var hav på 1300-talet men som hertiginnan 
ändå hade kunnat se från berget där hennes slott ligger än idag. 
 
 
 

 
 


