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DOKTORSRING
Doktorsringen är av guld och symboliserar att 
bäraren ”ingått äktenskap” med vetenskapen. Ringen 
får endast bäras av våra promoverade doktorer och 
hedersdoktorer. Bild på ringen (i rödguldsutförande) 
finns på hemsidan under A-Ö, Akademisk högtid 
eller www.kau.se/akademiskhogtid

Pris för ringen i rödguld är   5 363 inklusive moms  
Pris för ringen i vitguld är   5 682 inklusive moms 
Tillkommer postförskottsavgift samt porto, ca 160 sek

Beställningsblankett ”doktorsringar” hittar du på 
www.kau.se/akademiskhogtid

Du skickar blanketten till vår leverantör Sporrong 
AB. Vänligen notera att ringmått ska anges i 
beställningen och dessa tas lämpligen hos en  
lokal guldsmed. Ringen skickas sedan via  
Sporrong till din hemadress mot postförskott.

Sista beställningsdatum för garanterad leverans 
till ceremonin är den 5 september.  
Ringen graveras med ditt namn samt 
promotionsdatum, dvs. 2017-10-20.

LAGERKRANS
Under ceremonin och promotionen vid  
Karlstads universitet tilldelas den nyblivne  
doktorn en lagerkrans eftersom universitetet 
företrädesvis promoverar filosofie doktor. 

Vi behöver ditt huvudmått för att kunna beställa  
en lagerkrans som passar. Om måttet tas med 
måttband är det viktigt att lägga måttbandets 
underkant vid ögonbrynens ovankant och mäta  
precis vågrätt runt huvudet.

Beställning av lagerkransen och måttangivelse  
görs via anmälningsformuläret till Akademisk  
högtid, www.kau.se/akademiskhogtid, välj länken 
”blivande doktor”. .

DOKTORSHATT
Karlstads universitets nya doktorer kan beställa en 
doktorshatt via vår hattleverantör Hattmakarna  
med säte i Göteborg. 

Pris för hatten får du besked om när du gör din 
beställning, men hattkostnaden ligger 5 300 SEK/
hatt inklusive frakt och hattmärke. Hattmärket står 
Karlstads universitet för.

Gå in på www.hattmakarna.se Välj lärosäte 
”Karlstad” för vidare information. 

Betalningsinstruktion erhålls av hattleverantör. 
Ett s.k. konformatörsmått tas lämpligen hos de 
leverantörer som refereras till på hemsidan.

Vänligen kontakta hattleverantör om du av någon 
anledning inte har möjlighet att ta ett riktigt 
konformatörsmått för instruktion hur korrekt  
mått tas.

Senast 15 augusti behöver hattleverantören  
din beställning.

VIKTIG INFORMATION
Om du beställt doktorshatt sätts hatten på efter 
ceremonin vid processionen ut. Du kan ställa din  
hatt i hattasken under stolen i Aula Magna. Valet att 
bära/köpa hatt är naturligtvis frivilligt. 

HÖGTIDSSKRIFT
Om du ska promoveras behöver vi tillgång till ett 
svart/vitt foto liknade passfoto, taget hos en fotograf 
för rätt upplösning. Fotot behöver skickas per e-post 
senast 5 september till konferens@kau.se, 
att: Maria Kull.

FRÅGOR
Vid frågor, kontakta enheten för konferens och 
evenemang, Karlstads universitet,  
tfn 054-700 18 06, e-post konferens@kau.se

http://www.kau.se/akademiskhogtid
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DOCTOR’S RING
The doctor’s gold ring, engraved with the Karlstad 
University symbol, signifies that the wearer of the 
ring has ”entered into marriage” with science. Only 
doctor’s degree awardees at Karlstad University are 
allowed to wear this ring.

A photo of the ring (in red gold) is available on the 
university homepage, search engine A-Ö, Academic 
celebration or www.kau.se/akademiskhogtid 

Price for ring in red gold, approx.: 5 363 SEK incl. VAT  
Price for ring in white gold, approx.:  5 682 SEK incl. VAT 
Additional postage cost: approx. 160 SEK

The order form is available at  
www.kau.se/akademiskhogtid

Send the form to our supplier Sporrong AB.  
The faculty officer can also be of assistance.  
Please note that your ring measurement must be 
stated in the order. Consult your local goldsmith. 
The ring will be delivered to your home adress, 
COD during week 41.  

NB: For guaranteed delivery before October 21, 
the order deadline is September 5.  
The ring will be engraved with your name and  
the date of conferment, i.e. 2017-10-20. 

LAUREL WREATH
The laurel wreath, conferred on the new doctors 
at the academic celebration, is a gift from Karlstad 
University. For this we need your head size 
measurement.  If you use a measuring tape, place 
the lower edge of the tape at the eyebrow upper 
edge and measure horizontally round head. Laurel 
wreath order and measurement specification is made 
via www.kau.se/akademiskhogtid when you register 
for the ceremony.

DOCTORSHATT
New doctor’s at Karlstad University can order a 
doctor’s hat via our supplier “Hattmakarna” in 
Gothenburg before August 15.

The price for a hat is approximately SEK 5 300 
including VAT. The exact price will be given  
when you make your order. The price includes 
delivery and the mark of the hat is symbolizing  
the university sun.

Please visit the website www.hattmakarna.se, 
choose the option “Read more” and “Establishment 
Karlstad”. Payment instructions will be given by 
the hat supplier. Measurement by special tools/
conformer can be taken at the companies that the 
hat supplier refers to at the website.

If you cannot take a measure at one the referred 
companies, please contact the hat supplier for 
further instructions.

IMPORTANT INFORMATION
The hat should not be worn until the ceremony 
is completed. The hat box will be placed under 
our seat during the ceremony in Aula Magna. The 
doctor’s hat and doctor’s ring is a voluntary choice.  

ACADEMIC SCRIPT
Please send us a photo of yourself taken at a 
photographer on September 5 at the latest. This will 
be used for presenting you and your thesis in the 
academic script. 

QUESTIONS
You are welcome to contact Maria Kull at Karlstad 
University if you have questions,  
phone 054-700 18 06, e-mail konferens@kau.se 


