PROMOTIONSKLÄDSEL
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Manlig gäst
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Kvinnlig gäst

färgad lång
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färgad lång
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1) FRACKEN
Fracken består av en svart rock med skörtar, svarta byxor, en särskild frackskjorta, väst, vitt
rosett och vita handskar. Under promotionsakten bär man svart väst, i andra
promotionssammanhang vit.
Frackskjortan har en hög styv krage och enkla manschetter (ej dubbla). Plissérade skjortor eller
skjortor med volang används inte: skjortbrösten är hårt pikétyg. När det gäller knapparna
vänligen notera att svarta knappar är avsedda bara för begravningar.
Armbandsur används inte. Använder man fickur borde kedjan inte synas för mycket.
Som skor brukas svarta lackskor. Under promotionsakten används hellre svarta polerade
läderskor med tunn botten. Sådana kan man också använda hela tiden i stället för lackskor.
Strumporna bör vara svarta.
Till ytterplagg passar bäst en mörk rock eller cape. Ifall halsduk behövs, är den vit.
2) DAMERNAS FÄRGAD LÅNG AFTONKLÄNNING PÅ KRANSBINDNINGS- OCH
SVÄRDSLIPNINGSDAGEN
Klänningen är hellång och får inte vara svart eller vitt. De två sistnämnda färger får ändå
användas som prydnad. Tillställningens karaktär och den vårliga tidpunkten borde också
influera valet av klänning.
3) KVINLIGA PROMOVENDERNAS OCH FÖLJESLAGARNAS VITA KLÄNNING UNDER
PROMOTIONSAKTEN
Unga kvinnliga magistrarna och de unga magistrarnas kransbinderskor bär en helvit klänning
som är hellång och icke-urringad. Avsikten är, att klänningen är elegant och enkel samtidigt. I
promotionssammanhang avser ’vit’ en färgnyans som jämnfört med ett kontorspappersark ser
vit ut. Konformiteten av de olika vita klänningarna är viktigt, eftersom de vitklädda ofta tåga i
oavbruten kolonn, då alla avvikelser syns betydligen lätt.
Lämpliga material är till exempel yllemuslin, dupionsilk eller tjock satin. Vita broderier är tillåtna
såsom damast. Materialet får inte vara genomskinlig och ej heller broderat med färg- eller
metalltrådgarn. Fristående ornament såsom paljetter är inte tillåtna.
Klänningen under promotionsakten bör vara hellång så att fållen täcker fotknölarna. Också
ärmarna bör vara hellånga (ändå till handlovarna). Halsöppningen på klänningen bör åtsittande
och O-formad. Vänligen komma ihåg att promovendi måste kunna gå upp och ner ett antal

trappsteg. Släp är därför opraktiska. Stilrenhet kräver att klänningen borda vara smal och
eventuella slitsar så korta som möjligt.
Med promotionsaktsklänningen används vita handskar (ej av spets). Bar hud får ej synas
emellan handsken och ärmen. Skorna skall vara vita med hel spets samt hel häl. Sandalerna
anses inte vara tillräckligt festliga. Diskreta halssmycken eller örhängen är möjliga. Med
magistersringen bäras enbart förlovnings- eller vigselring, ej eventuella andra ringar.
Under promotionsakten och i kyrkan bärs inte någon handväska. En smygficka kan därför vara
praktisk.
4) KVINLIGA PROMOVENDERNAS OCH FÖLJESLAGARNAS SVARTA KLÄNNING UNDER
PROMOTIONSAKTEN
Kvinnliga doktorer, kvinnliga jubelmagistrar samt doktorernas och jubelmagistrarnas kvinnliga
följeslagare klär sig i en hellång, täckande svart klänning med svarta skor och svarta handskar.
Anvisningarna i punkt 3 går att tillämpa bara en kommer ihåg att ’vit’ ersättas med ’svart’.
5) KVINLIGA PROMOVENDERNAS OCH FÖLJESLAGARNAS UNDER
PROMOTIONSMIDDAGEN OCH I PROMOTONSBALEN
Under promotionsmiddagen klär damerna sig i vit eller svart hellång klänning såsom under
akten. Ärmarna kan vara halvlånga men bar rygg passar inte i middagens stämning. Samma
klänning som under akten kan alltid användas.
I promotionsbalen är det tillåtet att använda samma klänning som under akten och middagen
men även möjligt att klä sig i en mera dekolleterad och bredare balklänning. Alla följer
fortfarande sin egen färg, vit eller svart. Handskarnas längd beror på ärmarnas längd.
Handväska tillåts, dock ej vid själva dansandet.
6) MANLIGA GÄSTERNAS KLÄDSEL UNDER PROMOTIONSAKTEN
De gäster som sitter i solennitetssalen önskas klä sig i frack med svart väst eller tjänsteuniform.
Handskorna används inte. Närmare föreskrifter rörande fracken finns i punkt 1.
För gäster är det också lämpligt att använda mörk (svart) kostym men gällande de som sitter i
solennitetssalen uppmuntras detta inte. De som följer promotionsakten från ett annat håll,
passar mörka kostymen väl. Observera, att slipsen inte borde vara svart.
7) KVINNLIGA GÄSTERNAS KLÄDSEL UNDER PROMOTIONSAKTEN
De gäster som sitter i solennitetssalen följer samma anvisningar som kvinnliga doktorer.
Gästerna har inte handskar under promotionsakten.
Promotionsakten kan följas även annanstans, då anvisningarna är mera liberala. Korta fållar eller
ärmar är ände inte påbjudna. Färgerna borde vara diskreta. Handväskorna bör lämnas i
garderoben.
8) KVINNLIGA GÄSTERNAS KLÄDSEL UNDER PROMOTIONSMIDDAGEN OCH I
PROMOTIONSBALEN

Kvinnliga gästerna klär sig i en färgad klänning, vilket menar att huvudfärgen bör vara annan en
vit eller svart. I bästa fall använder gästerna vit eller svart inte alls. I balen är det tillåtet att bära
mera synliga smycken. Annars tillämpas anvisningarna i punkt 5 rörande t.o.m. klänningens
längd, handväska m.m.

