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BILDSPEL ÖVER BARENTS VÄG I HAPARANDAS OCH TORNIOS GEMENSAMMA RESECENTRUM
Barents Road – förening har producerat ett bildspel som finns i Haparandas och Tornios
gemensamma Resecentrum.

Barents Road-föreningen vill med ett bildspel på resecentret i HaparandaTornio inspirera till
resor längs Barents Väg, en turistled som sträcker sig genom fyra länder i norr, från Bodö i
väster till Murmansk i öster. Bildspelet och den vidhängande kartan har producerats av
frilansjournalisten och fotografen Kenneth Mikko (BarentsKultur, Haparanda). Han har
genom åren genomkorsat Nordkalotten/Barentsregionen och samlat material från hela det
vidsträckta nordområdet, något som resulterat i böcker, utställningar och åtskilliga
tidningsartiklar. I bildspelet finns såväl nytagna foton som arkivbilder.
Syftet är att resenärer och andra besökare vid resecentret ska få en uppfattning om de
fantastiska vyer längs vägen och om attraktioner som finns i området. Barents Väg bjuder på
en mängd skiftande landskap - havet vid Bodö, fjällen i Saltdal och Arjeplog, den dramatiska
Storforsen, kusten från Luleå till Kemi, älvdalen upp till Rovaniemi, havsviken vid
Kandalaksja, Khibini-bergen vid Apatity och Kirovsk, fjorden med olika hamnar i Murmansk
m.m. Kulturer och upplevelser finns året runt. Det är en rutt som har stora möjligheter att bli
en nordeuropeisk variant av USA:s kända Route 66.

Barents Road är en internationell förening med 16 medlemmar. Föreningen arbetar för ett
ökat samarbete och ett ökat resande mellan de fyra medlemsländerna; Norge, Sverige, Finland och
Ryssland. Medlemmarna i föreningen utgör i huvudsak de kommuner som sammanfaller i
vägnätverket som Barents Road arbetar utmed samt företag och organisationer.
Bildspelet är igång enligt HaparandaTornio turistbyråns öppettider.
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