
Guldsuggan 
 

Guldsuggan är SYR:s Hedersutmärkelse till “RIDDARE av SUGGOR och RIN” 
 

 
 
Den framstående och internationellt kände konstruktören Knud H. Reimers, SYR-medlem 
från föreningens bildande och föreningens ordförande 1966 – 1970, myntade uttrycket att 
bra konstruktörer är “Riddare av Suggor och Rin”. 
En sugga är en tung bly- eller järnklump, som yachtkonstruktörer använde förr för att hålla 
de böjliga linjalerna – rina – på plats när båtens linjer dras upp på ritbrädan. Moderna 
yachtkonstruktionsprogram bygger på samma teknik, att med s.k. splines, som motsvarar 
rina, harmonisera kurvor mellan specifika punkter. 
Efter idé av Olle Ljungström och till minne av Knud H. Reimers instiftades 1989 – 
GULDSUGGAN – en hedersutmärkelse att tilldelas yachtkonstruktörer som gjort 
utomordentliga insatser. 
GULDSUGGAN är formgiven av SYR:s tidigare ordförande Erik Dahlstedt och tillverkad i 
förgyllt drivet silver av guldsmeden Michael Chavanne i Stockholm. 
 
GULDSUGGAN har i år tilldelats Gabriel Heyman. 
Gabriel Heyman har under många år konstruerat ett stort antal vackra och välseglande 
yachter. Tekniken och att begränsa motståndet i vattnet har hela tiden varit en 
dominerande faktor i Gabriels designarbete. Samarbetet med Chalmers och SSPA har 
varit frekvent.  
För ett antal år sedan uppfann Gabriel, bland annat, en ny typ av köl som användes av två 
deltagare vid Americas Cup i San Diego 1992. Bland annat, Italienska Il Moro di Venezia 
och America3. Den senare vann sedan över italienarna i finalen.   
För presentation av Gabriels konstruktioner se:  https://heymanyachts.com/   
  

 
Gabriel Heymans senaste konstruktion Celeste 34. Just denna båt bygger på en 
konstruktion som Gabriel vann med i konstruktionstävlingen i Professional Boatbuilder 
2011 
  
Guldsuggan har tidigare tilldelats:   

Lars Bergström 1989     Tord Sundén 1995         Lars-Olov Norlin 2007 
Harry Becker 1991     Pelle Pettersson 1996         Håkan Södergren 2008 
Arvid Laurin 1992     Tage Boghammar 1998       Jürgen Sass 2010 
Peter Norlin 1993     Rune Kock 2000          Rolf Eliasson 2014 
Curt Borgenstam 1994     Sven-Olof Ridder 2004         Sven Hellström 2020 


