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                         INSTRUKTIONER 

 

Promotionen 20 maj 2022 
 

Samling för intågsprocessionen  

Alla promovender deltar i processionen kl. 12.00 den 20 maj då festligheterna 

inleds. OBS! Alla bör vara på plats senast kl. 11.15. 

Ingången är sidodörren till vänster om huvudingången, Aningaisgatan 9, där 

man lämnar sina ytterplagg och handväskor på numrerade hängare i 

vaktmästeriets korridor, bakom caféet. 

 

Promovenderna ställer upp sig tillsammans med den övriga akademistaten, 

kanslerer och rektorer för utländska och inhemska universitet och högskolor, i 

korridoren kl. 11.30 och tågar exakt kl. 12.00 in i festsalen.  

Ordningsföljden är ytterst viktig för att ni skall promoveras i rätt ordning och få 

era egna insignier! Promovenderna följer sina egna promotorer och intar sina 

platser framför publiken. Följ alltså promotorn och hans/hennes anvisningar. En 

karta med sittordningen i konserthuset och detaljerade anvisningar om 

promotions-formuläret skickas i maj. 

 

Övriga gäster, dvs. också maka/make till promovenderna, anländer till 

konserthuset via huvudingången. För hedersdoktorernas närmaste finns 

reserverade platser till höger i salen. 

 

Festpubliken uppmanas vänligen intaga sina platser kl. 11.45. 

 

Programmet i konserthuset 

Programmet i konserthuset inleds med musik, rektors tal och sång, därefter vidtar 

promotionsakten. Sammanlagd tid är ca 2 h 30 min.  

OBS! Ingen paus mellan musikprogrammet och promotionsakten.  

 

Efter promotionen – procession till Åbo domkyrka 

Från salen går de promoverade ut i procession. Efter promotionen samlas rektorer, 

samtliga promoverade och medlemmarna i akademistaten i nedre hallen för 

uppställning till procession till Domkyrkan. Sök upp din promotor som ställer upp 

sin grupp! Här blir även en kort paus med förfriskningar.  

Samtliga ytterplagg transporteras på ÅA:s försorg från konserthuset till Åbo 

Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, invid Domkyrkan, där de jämte de 

promoverades hattaskar återfås efter gudstjänsten.  

I händelse av regn inhiberas processionen och färden till kyrkan sker med bussar.  
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Vid kyrkan lämnas värjorna i vapenhuset på för ändamålet reserverade bord vid 

ingången. 

Den ekumeniska promotionsgudstjänsten räcker ca 50 minuter.  

Glöm inte värjan vid uttåget ur Domkyrkan. Från kyrkan går promovenderna till 

akademins huvudbyggnad för att avhämta ytterkläderna och hattasken. 

Processionen upplöses nedanför kyrktrappan.  

 

Klädsel och insignier 

I konserthuset: 

Klädsel för samtliga manliga promovender: frack med svart väst, vit fluga, ej 

lackskor, ej vit näsduk, ej handskar. För damer lång svart klänning, alternativt 

lång svart kjol (alternativt svart promenaddräkt av god kvalitet med svarta 

strumpbyxor), vit blus och svart jacka, svart byxdräkt, svarta skor, ej handskar, 

ej handväska. 

 

Klädsel för övriga inbjudna: för herrar mörk kostym, för damer knäkort och icke 

nödvändigtvis svart klänning, alternativt dräkt. Ingen hatt. Ordnar i original. 

 

På banketten: 

För herrar frack med vit väst, vit fluga, vit näsduk för dem som ej bär ordnar, 

lackskor för dem som så önskar. 

För damer festklädsel (långklänning, helst ej svart), ordnar i original. 

Värja medtas inte till festen. Hatt bäres ej i festsalen. 

 

De beställda värjorna har levererats direkt till Åbo Akademi. Till dem som 

beställt värja via ÅA sänds per post bandet med knapphål för fastsättning av 

värjan. De manliga promovenderna som bär värja skall komma ihåg att sy en 

lämplig knapp på vänstra innersidan av byxlinningen (några cm bakåt från 

mitten). För de damer som bär värja rekommenderas bälte (2–3 cm brett, 

svart).  

De promovender som lånar värja bör försäkra sig om att fastsättningsband 

medföljer. Om bandet saknas kan man beställa ett via promotionsbyrån, 

promotion@abo.fi 

 

Sammetskrage och brosch (detta gäller endast teknologerna) 

Teknologie doktorerna kan ha en speciell sammetskrage fastsydd på fracken. 

De kvinnliga teknologie doktorerna kan ha en brosch. Dessa kan beställas via 

https://shop.abo.fi/c/1-promotion/ 

 

Senast kl. 19.15 den 20 maj bör alla deltagare i banketten vara på Logomo. (Du har 

väl kommit ihåg att anmäla dig och även meddelat ev. specialdieter?) 
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