
Neptunkryssare 201 Pärlan till salu 

 

Pärlan är byggd i mahogny på Salsåkers Båtbyggeri 1963. Mellan 2014 och 2020 genomgick hon en 

omfattande renovering av Sven-Åke Lagerqvist i Köping med bl.a. nytt däck, lagning av spant, en del 

bytta bord m.m. En omfattande dokumentation av detta finns i artiklar publicerade i Nepparnytt nr 

2015 nr 1, 2016 nr 2 och 2018 nr 1. Särtryck av dessa kan skickas på begäran men finns också på 

hemsidan under Nepparnytt/Äldre nummer av Nepparnytt 

http://www.neptunkryssare.se/?page_id=335. Där finns också de två artiklar jag skrivit om Pärlan i 

Nepparnytt 2020 nr 3 (sid 20-21) och 2021 nr 2 (sid 15-17). 

Vid båtmässan Allt för Sjön 2020 var hon utställd i Neptunkryssarförbundets monter på Classic Yacht-

avdelningen (se bild nedan). 

Hösten 2020 köptes hon av mig och förutom sedvanlig vårrustning 2021 så har jag framförallt 

kompletterat henne utrustningsmässigt genom tillverkning av gastbänk, montering av rullfock, nya 

och större vinschar med nya vinschklossar, nya backstag med talja, nytt häckstag, nya vantskruvar, 

genomgående nya block och skotråttor samt sedvanliga trimfunktioner för storsegel, genua och 

spinnaker.  

Hon är idag i mycket gott skick – i vissa delar bättre än nyskick – men läcker lite i friborden på kryss i 

frisk vind. För att bli helt tät bör hon antingen seglas mer än jag haft tid till eller nåtlimmas på vissa 

ställen. 

Hon säljs med ett bra krysställ i form av genua och storsegel (tidigare kappseglingssegel som seglats 3 

säsonger enbart på kappsegling), en äldre fock och äldre spinnaker. Vidare finns fockrulle under däck 

(Bartel från 2021 med ändlös lina) sittdynor, ankare, förtöjningstampar, fendrar, sittbrunns- och 

http://www.neptunkryssare.se/?page_id=335


segelkapell m.m. Motorfäste från Roffe Plåt dvs. hela motorn dras upp på akterdäck vid segling. 

Täckställning och bockar i trä finns också. 

Pris 75 000 kr. Fri prövningsrätt förbehålls. 

Göran Haglund  

070-594 72 55 

haglund.goran@telia.com 
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