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A K A D E M I S K 
H Ö G T I D

Beställningsinformation Akademisk högtid 2020
DOKTORSRING
Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet, 
ibland uttryckt så att vederbörande ingått ”äktenskap 
med vetenskapen”. Vid Karlstads universitet bärs 
ringen endast av de doktorer som promoverats vid 
Karlstads universitets akademiska högtid.

Pris för ringen i rödguld är  
5 990 inklusive moms  

Pris för ringen i vitguld är  
6 655 inklusive moms.

Med reservation för förändrat guldpris. 
Tillkommer postförskottsavgift samt porto.

Du skickar din beställning till info@sporrong.se 

Ovanstående priser är baserade på för dagen 
gällande ädelmetallsnotering. Ändras denna 
förbehåller vi oss rätten att justera priserna enligt 
beställningsdagens notering. Vi reserverar oss för  
ev. förändringar i valuta/ädelmetall med +/- 5 %.

Vänligen notera att ringmått ska anges i 
beställningen och dessa tas lämpligen hos en 
lokal guldsmed. Ange du önskar röd- eller vitguld. 
Ange mått, faktura- och leveransadress på bifogad 
beställningssedel. Ringen skickas sedan till din 
hemadress mot postförskott. Ringen graveras med 
ditt namn samt promotionsdatum. Vid frågor 
kontakta Sporrong på telefon 08-446 54 50.

Sista beställningsdatum för ring är  2020-09-30.

LAGERKRANS
Under ceremonin och promotionen tilldelas den ny- 
blivne doktorn en lagerkrans eftersom universitetet 
företrädesvis promoverar filosofie doktor, även 
teknologie eller ekonomie doktor tilldelas lagerkrans.

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 vågrätt runt huvudet.

Beställning av lagerkransen och måttangivelse gör 
du via anmälningsformuläret för Akademisk  högtid.  
Länken öppnas upp i samband med att en officiell 
inbjudan skickas ut per post i mitten av augusti. 

DOKTORSHATT
Karlstads universitets nya doktorer kan beställa en 
doktorshatt via vår hattleverantör Hattmakarna 
med säte i Göteborg. På Hattmakarens hemsida 
finner du hattkostnad för ditt lärosäte. Hattmärket 
står Karlstads universitet för.

Gå in på www.hattmakarna.se Välj lärosäte 
”Karlstad” för vidare information. Direktlänk:  
www.hattmakarna.se/larosaten/karlstads-universitet

Ett s.k. konformatörsmått tas lämpligen hos 
de leverantörer som hattleverantören refererar 
till på hemsidan, dessa är tyvärr begränsade till 
storstäderna. Vänligen kontakta hattleverantör för 
instruktion hur ett korrekt mått tas om du av någon 
anledning har förhinder att ta ett konformatörsmått.

OBS! Nytt reviderat datum!  
Sista beställningsdatum för hatt är 2020-08-07.

Din nya doktorshatt sätts på efter ceremonin, vid 
processionen ut. Du kan ställa din hatt i hattasken 
eller på golvet under stolen i Aula Magna. Valet att 
bära/köpa hatt är naturligtvis frivilligt. 

AKADEMISK SKRIFT
Som nypromoverad doktor presenteras du med ett  
svartvit foto, titel på din avhandling och disputations- 
datum. Du kan ta ett eget foto med bra upplösning, 
neutral bakgrund, men vi rekommenderar fotograf 
som tar ett id-foto. Vi behöver ditt foto senast 2020-
09-20. Fotot skickar du till maria.kull@kau.se.

FRÅGOR
Vid frågor, kontakta ceremonimästare  
Maria Kull, enheten för konferens och evenemang, 
Karlstads universitet, tfn 054-700 22 88,  
e-post maria.kull@kau.se 


