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Beställningsinformation Akademisk högtid 2022
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
10 839 SEK inklusive moms.
Pris för ringen i vitguld är
12 069 SEK 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
om du önskar röd- eller vitguld. Ange mått, fakturaoch leveransadress i beställlningen. Ringen skickas
sedan till din hemadress mot postförskott. Ringen
graveras med ditt namn samt promotionsdatum.
Exempelvis F. Efternamn, 2022-10-14. Vid frågor
kontakta Sporrong på telefon 08-446 54 50.
OBS! Sista beställningsdatum för ring är 2021-09-27.
LAGERKRANS
Under ceremonin och promotionen tilldelas den
nyblivne 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 juni.
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! Sista beställningsdatum för hatt är 2021-06-30.
Din nya doktorshatt sätts på efter ceremonin, vid
processionen ur lokalen. 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
svartvitt 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. I samband med din anmälan till
högtiden kommer du kunna ladda upp ditt foto i
formuläret.
FRÅGOR
Vid frågor, kontakta ceremonimästare Maria Kull,
Enheten för konferens och evenemang, Karlstads
universitet, 054-700 22 88, akademiskhogtid@kau.se
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Ordering Information for the Academic Insignia 2022
DOCTORAL RING
The gold doctor’s ring signifies that the wearer of the
ring has ‘entered into marriage’ with science. Only
those who had their doctor’s degrees conferred at
Karlstad University are allowed to wear this ring.
Unfortunately, the price for gold has risen sharply in
the last year.
Ring in red gold
SEK 10 839 including VAT.

DOCTORAL HAT
New doctors at Karlstad University can order a doctor’s
hat via our supplier ‘Hattmakarna’ in Gothenburg.
Visit www.hattmakarna.se and select ‘Karlstads
universitet’ under hattar, doktorshattar for more
information. Direct link: www.hattmakarna.se/
larosaten/karlstads-universitet
Professional measure can be taken at the companies
that the hat supplier refers to on its website. These
companies are, however, limited to the big cities. If
you are unable to get professional measurements taken,
please contact the hat supplier for further instructions.

Ring in white gold:
SEK 9 813, including VAT.
Additional postage costs are payable.

N.B. Please place your hat order by 30 June.

Submit your order to info@sporrong.se
Please note that your ring measurement needs to be
included in the order. Consult your local goldsmith.
Specify whether you wish to have a ring in red or white
gold. The ring will be delivered to your home address,
COD. Your name and date of conferral are engraved in
the ring, i.e. F. Surname, 2022-10-14. You are welcome
to contact Sporrong on 08-446 54 50 if you have
questions.
N.B. Please place your ring order by 27 September.
LAUREL WREATH
During the ceremony, laurel wreaths are conferred on
new doctors, as most of our doctors are doctors of
philosophy.
We need your head size measure to order an
appropriate wreath. If you use a measuring tape, place
the lower edge of the tape at the upper edge of your
eyebrows and measure horizontally round the head.

The new doctor’s hat should not be worn until after
the ceremony, during the procession out of the Aula
Magna. You can place your hat in the hat box or on
the floor under your seat during the ceremony. Please
note that it is not obligatory to buy a doctoral hat.
ACADEMIC SCRIPT
Each new doctor is presented in the Academic Script
with a black and white photograph, thesis title and date
of public defence. You may take your own photograph
with high resolution and a neutral background, but we
recommend that you turn to a photographer for an
ID-type photo when you sign up in the form for the
acacemic celebration!
QUESTIONS
You are welcome to contact Conference and
Event at Karlstad University, Maria Kull (Master
of Ceremony), if you have questions by phone
054-700 22 88 or by e-mail akademiskhogtid@kau.se

Laurel wreaths are ordered and measurements provided
when you register for the Academic Celebration. The
link will be activated once the official invitations have
been sent out in June.
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