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ABB namnger länk som förbinder 
Marinmuseum med nya ubåtshallen 
 
ABB huvudsponsor för nyöppnad museiattraktion i Karlskrona  

2014-06-03 – ABB Sverige är en av huvudsponsorerna till Marinmuseums nya ubåtshall – den enda av 

sitt slag i Europa. Teknikföretaget ABB har, som en del i samarbetet med Marinmuseum, fått äran att 

namnge den länk som förbinder Marinmuseum med den nya ubåtshallen. Imorgon, den 4 juni, invigs 

Marinmuseums nya satsning – en unik utställning med två ubåtar inomhus; Den svenska kalla kriget-

ubåten HMS Neptun från 1978 och svenska flottans undervattensbåt Hajen 1 från 1904 – och ABB är 

en av ett fåtal större sponsorer.  

För att binda samman Marinmuseum och den nya ubåtshallen har en länk mellan huskropparna byggts 

och ABB har alltså fått det ärofyllda uppdraget att namne länken. Eftersom hela korridoren är klädd i 

koppar – samma material som används i ABBs högspänningskablar, producerade i Karlskrona – har 

korridoren getts namnet ”Kopparlänken”. Idén till namnet kommer från en grupp medarbetare på ABB i 

Karlskrona. Som vinst för sin idé kommer de att tillsammans med sina familjer bjudas på ett VIP-besök 

på Marinmuseum och bli några av de första som kommer ombord på ubåten Neptun.  

”Det är förstås roligt att vi hittat ett namn som så tydligt ger blinkningar åt vår verksamhet. Genom 

Kopparlänken tas besökarna in i ubåtshallen – och precis som den här korridoren utgör en länk, utgör 

även våra högspänningskablar kraftlänken mellan sjö och land och mellan länder och regioner”, säger 

Claes Westerlind, marknadschef för ABB-enheten High Voltage Cables. 

”Vi är glada att genom detta sponsorskap bidra till Karlskronas utveckling och jag och mina 

medarbetare ser fram emot att besöka museet i sommar. För oss är detta samarbete ett intressant sätt 

att främja barn och ungdomars intresse för teknik”, säger Claes Westerlind.  

Som en av världens ledande leverantörer av högspänningskabel har ABB omfattande expertis och 

erfarenhet inom en mängd applikationer, inklusive anslutning av havsbaserad vindkraft, kraftförsörjning 

till olje- och gasplattformar samt ihopkopplingar av kraftnät via land- och eller sjökabelsystem. ABB i 

Karlskrona investerar nu stort för att öka tillverkningskapaciteten för land- och sjökabel.  

Den 6 juni öppnar ubåtshallen för allmänheten. Marinmuseum har cirka 250 000 besökare varje år och 

är en del av Statens Maritima Museer.  

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 

och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 

100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare. 
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För mer information, kontakta: 

ABB Power Systems 
Claes Westerlind, Marknadschef 
ABB High Voltage Cables 
Tel: 0455- 53570 
Claes.westerlind@se.abb.com 

ABB Sverige 
Christine Gunnarsson 
Presschef 
Tel: 021-32 32 32 
press@se.abb.com 
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