
  Version 23.5.2018 

1 

 

Promotionsakten i konserthuset 25.5.2018 

Promotionsakten 
inleds 

Promotor Meri Larjavaara 
Larjavaara till talarstolen, promotorstal. 
Doktorshatten placeras i talarstolen på hylla till 
höger. 

 

 

 

 

 

 

Promotor Meri Larjavaara 

Larjavaara förblir i talarstolen.  Läser 
inledningen i det latinska formuläret (Ego, Meri 

Larjavaara...) och tar på sig sin hatt. Filosofie 
doktorer (humaniora) och psykologie doktorer 
i publiken tar då även på sig hattarna.  

Jubeldoktor 
(vänster) 

Till jubeldoktor 
promoveras 
 
Storå, Nils 
(absens) 
 

Jubeldoktor Storå promoveras absens. Promotor 
Larjavaara ger ett tecken att alla i Konserthuset 
ska resa sig.  Larjavaara läser promoveringsfras 
till Storå (Virum doctissimum... philosophiae 

renuntio), varefter hon ger ett tecken att alla i 
Konserthuset får sätta sig.  
 

Hedersdoktorer 
(vänster) 

Till filosofie hedersdoktorer 
promoveras 
 
Gardell, Jonas 
Kähkönen, Sirpa 
 
 

Larjavaara läser inledande fras till 
hedersdoktorerna (Ad vos, vir doctissime et 

domina doctissima... insignia dignitatis a me 

accipiatis). Gardell och Kähkönen kallas i tur 
och ordning till talarstolen.  In från vänster, 
mottar insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut 
till höger, bugar mot publiken, tillbaka till egen 
plats, sätter sig. 
 

Till psykologie hedersdoktor 
promoveras 
 
Castro, Mariela 
 

Larjavaara läser inledande fras till Castro (Ad 

te, domina doctissima... a me accipias), och kallar 
Castro till talarstolen: in från vänster, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till 
höger, bugar mot publiken.  
 
Då Castro återvänder till sin plats förblir hon 
stående och Gardell och Kähkönen reser sig. 
Larjavaara läser slutharang (Vobis, dominae 

illustrissimae et vir illustrissime... maximum decus 

est), hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 
 

Rad 1 Till filosofie doktorer 
promoveras 
 
Ahlskog, Jonas 
Berts, Kim-Erik 
Brandt, Anikó 
Englund, Lena 
Heikkola, Leena Maria 
Holmqvist-Jämsén, Sofia 

Efter att hedersdoktorerna satt sig, reser sig 
hela rad 1. Ahlskog ... Öhman går till vänteruta 
A. Larjavaara läser inledande fras (Postremo ad 

vos... a me accipiatis), varefter Ahlskog... Öhman 
kallas i alfabetisk ordning till talarstolen.  In 
från vänster, mottar insignierna (Accipe 

pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, går tillbaka till egna platser i rad 1, 
sätter sig.   
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Johansson, Eva E. 
Ramstedt, Kim 
Sandberg, Christina 
Väistö, Janne 
Wistbacka, Greta 
Öhman, Jennie  
 

OBS! Ahlskog ser till att promotor Larjavaaras 
stol lämnas tom.  
 
Då Öhman promoverats och återvänder till sin 
plats säger Larjavaara den gemensamma 
hälsningen åt filosofie doktorerna: Valete, 

praeclarissimi doctores.  

 
Öhman förblir stående vid sin stol och ALLA 
nypromoverade filosofie doktorer i rad 1 reser 
sig. Larjavaara läser slutharang (Munus meum 

peregi... praeclarissimi doctores!). Promovenderna 
bugar och sätter sig.  
 
Larjavaara läser ännu avslutande fras (Vosques 

omnes... Dixi.), bugar för publiken och 
återvänder till sin egen plats. 
 

 

 

 

 

 

Promotor Ingvar Dahlbacka 
Dahlbacka till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Domina Cancellaria...) och tar på sin 
hatt; teologie doktorer i publiken gör lika. 

Jubeldoktor 
(vänster) 

Till jubeldoktor 
promoveras 
 
Grönvik, Lorenz 
(absens) 
 

Jubeldoktor Grönvik promoveras absens. 
Promotor Dahlbacka ger ett tecken att alla i 
Konserthuset ska resa sig.  Dahlbacka läser 
promoveringsfras till Grönvik (Virum 

doctissimum... theologiae renuntio), varefter han 
ger ett tecken att alla i Konserthuset får sätta 
sig.  
 

Rad 2 Till teologie doktorer 
promoveras 
 
Backström, Harry Sanfrid 
Havukainen, Tuomas 
Portin, Fredrik 
Valve, Lotta  

Efter att Dahlbacka har promoverat 
jubeldoktor Grönvik, reser sig hela rad 2.  
Backström ... Valve går till vänteruta A, medan 
promotor Uljens och promovender Degerman 
... Soko flyttar sig till ändan av raden och sätter 
sig.  Dahlbacka läser inledande fras (Eadem 

auctoritate eodemque... insignia Doctoris 

Theologiae), varefter Backström ... Valve kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen. In från 
vänster, mottar insignierna (Salve. Accipe 

pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, går sedan till rad 2 och sätter sig.   
 
Då Valve promoverats och går till rad 2 säger 
Dahlbacka gemensamt åt teologie doktorerna: 
Valete, praeclarissimi doctores.  
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Då Valve kommer till rad 2 förblir hon 
stående vid stolen och ALLA nypromoverade 
teologie doktorer i rad 2 reser sig.  Dahlbacka 
läser slutharang (Doctores Theologiae 

praestantissimi... Dixi). Promovenderna bugar 
och sätter sig.  
 
Dahlbacka bugar för publiken och går till sin 
ursprungliga plats i rad 2, där han byter plats 
med promotor Uljens, som i sin tur går till 
talarstolen. 
 

 

 

 

 

 

 

Promotor Michael Uljens 

Uljens till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Michael Uljens...) och tar på sig 
hatten. Pedagogie doktorer, filosofie och 
politices doktorer (FPV) och doktorer i 
hälsovetenskaper i publiken gör lika. 

Hedersdoktorer 
(vänster) 

Till filosofie hedersdoktor 
promoveras 
 
Mikkola, Armi 
 

Uljens talar till Mikkola (Ad te, domina 

doctissima... a me accipias), och kallar Mikkola till 
talarstolen: in från vänster, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, tillbaka till egen plats, sätter sig.  
 

Till hedersdoktor i 
hälsovetenskaper 
promoveras 
 
Bergbom, Ingegerd 
 

Uljens talar till Bergbom (Ad te, domina 

doctissima... a me accipias), och kallar Bergbom 
till talarstolen: in från vänster, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till 
höger, bugar mot publiken.  
 
Då Bergbom återvänder till sin plats förblir 
hon stående och Mikkola reser sig.  Uljens 
läser slutharang (Vobis, dominae illustrissimae...  
maximum decus est), hedersdoktorerna bugar 
och sätter sig. 
 

Rad 2 Till pedagogie doktorer 
promoveras 
 
Degerman, Linda 
Höglund, Heidi 
Kalanje, Ephraim 
Kapinga, Orestes 
Lundkvist, Marina  
Pastuhov, Annika 
Soko, Mary  

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 2 och Degerman ... Soko går förbi 
promotor Dahlbacka till vänteruta A, medan 
de redan promoverade Backström ... Valve 
flyttar sig fram i raden till sina ursprungliga 
platser. Uljens läser inledande fras (Deinde ad 

vos... insignia dignitatis accipiatis), varefter 
Degerman ... Soko kallas i alfabetisk ordning 
till talarstolen. In från vänster, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till 
höger, bugar mot publiken, går sedan till sin 
ursprungliga plats i rad 2 och sätter sig.   
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OBS! Degerman ser till att promotor Uljens 
stol lämnas tom. 
 
Då Soko promoverats och återvänder till sin 
plats säger Uljens gemensamt åt pedagogie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores. 

 

Rad 3 Till filosofie doktorer 
promoveras 
 
Bendtsen, Marina 
Björk, Cecilia 
Ekstam, Ulrika 
Hermans, Mikaela 
Hilli, Charlotta 
Röj-Lindberg, Ann-Sofi 
 

Efter Uljens Valete-hälsning till pedagogie 
doktorerna, reser sig hela rad 3 och Bendtsen ... 
Röj-Lindberg går till vänteruta A, medan 
Granvik-Högström ... Svels flyttar sig till 
ändan av raden och sätter sig. Uljens läser 
inledande fras (Nunc ad vos... insignia dignitatis 

accipiatis), varefter Bendtsen ... Röj-Lindberg 
kallas i alfabetisk ordning till talarstolen.  In 
från vänster, mottar insignierna (Accipe 

pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, går sedan till rad 3, sätter sig.  
 
Då Röj-Lindberg promoverats och går till sin 
rad säger Uljens gemensamt åt filosofie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores.  
 

Rad 3 Till doktorer i 
hälsovetenskaper 
promoveras 
 
Granvik-Högström, Maj-Britt 
Holopainen, Gunilla 
Karlsson, Margareta 
Larsson, Åsa 
Wikström-Grotell, Camilla  

Då Röj-Lindberg kommer tillbaka till rad 3 
reser sig hela raden och Granvik-Högström ... 
Wikström-Grotell går till vänteruta A, medan 
Svels ... Röj-Lindberg flyttar sig till ändan av 
raden och sätter sig. Uljens läser inledande fras 
(Item ad vos... a me accipiatis), varefter Granvik-
Högström ... Wikström-Grotell kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen.  In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till höger, bugar mot publiken, går 
sedan till rad 3 och sätter sig.  
 
Då Wikström-Grotell promoverats och går till 
sin rad säger Uljens gemensamt åt doktorerna i 
hälsovetenskaper: Valete, praeclarissimi doctores.  
 

Rad 3 Till politices doktor 
promoveras 
 
Svels, Kristina 
 

Då Wikström-Grotell kommer tillbaka till rad 
3 reser sig hela raden och Svels går till 
vänteruta A, medan de redan promoverade 
Bendtsen ... Wikström-Grotell flyttar sig fram 
i raden till sina ursprungliga platser och sätter 
sig. Uljens läser inledande fras för Svels (Deinde 

ad te... insignia dignitatis accipias), varefter Svels 
kallas till talarstolen: In från vänster, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar. Uljens 
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säger Vale, praeclarissima doctor, varefter Svels 
går ut till höger, bugar mot publiken.  
 
Svels återvänder till sin ursprungliga plats i 
rad 3, förblir stående och ALLA 
nypromoverade pedagogie doktorer, filosofie 
doktorer och doktorer i hälsovetenskaper (rad 
2-3) reser sig. Uljens läser slutharang (Munus 

meum peregi... praeclarissimi doctores!). 

Promovenderna bugar och sätter sig.  
 
Uljens läser ännu avslutande fras (Vosques 

omnes... Dixi.) och bugar för publiken. 
 
Slutligen säger Uljens några ord på svenska om 
ekonomieråd Håkan Anttila, som avled innan 
han blev promoverad till hedersdoktor. Uljens 
återvänder därefter till sin ursprungliga plats.  
 
OBS! Promotor Dahlbacka och teologie 
doktorerna stiger upp så att promotor Uljens 
enklast möjligt kommer fram till sin stol. 
  

 

 

Promotor Malin Brännback 

Brännback till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Malin Brännback...) och tar på 
sig hatten. Politices doktorer (FSE) och 
ekonomie doktorer i publiken gör lika. 

Hedersdoktorer 
(vänster) 

Till politices hedersdoktorer 
promoveras 
 
Kleineman, Jan 
Londén, Laura 
Nurmi, Hannu 

Brännback läser inledande fras till politices 
hedersdoktorerna (Ad vos, domina doctissima et 

viri doctissimi... a me accipiatis). Kleineman, 
Londén och Nurmi kallas i tur och ordning till 
talarstolen. In från vänster, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken, tillbaka till egen plats, sätter sig. 
 

 Till ekonomie hedersdoktor 
promoveras 
 
Vesterbacka, Peter 
 

Brännbacka läser inledande fras till ekonomie 
hedersdoktorn (Ad te, vir doctissime... a me 

accipias) och kallar Veterbacka till talarstolen: in 
från vänster, mottar insignierna (Accipe 

pileum...), bugar, ut till höger, bugar mot 
publiken.  
 
Då Vesterbacka återvänder till sin plats 
förblir han stående och Kleineman, Londén 
och Nurmi reser sig.  Brännbacka läser sin 
hälsning till hedersdoktorerna (Vobis, domina 

illustrissima et viri illustrissimi... maximum decus 

est), hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 
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Rad 4 Till politices doktorer 
promoveras 
 
Bäck, Maria 
Fokala, Elvis Mukumu 
Himmelroos, Staffan 
Lehtinen, Sarah 
Lindell, Marina 
Lindholm, Cecil 
Lundqvist, Stefan 
Streng, Alfred 
Westinen, Jussi (absens) 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 4. Bäck ... Streng går till vänteruta A, 
medan Forss ... Nordell flyttar sig till ändan av 
raden och sätter sig.   Brännback läser 
inledande fras (Nunc ad vos... insignia dignitatis 

accipienda), varefter Bäck ... Streng kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen. In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till höger, bugar mot publiken, går 
sedan till rad 4 och sätter sig.   

Rad 4 Till ekonomie doktorer 
promoveras 
 
Forss, Thomas 
Huopalainen, Astrid 
Koporcic, Nikolina 
Mård, Mika 
Nordell, Martin 
 

Då Streng återvänt till rad 4 reser sig hela 
raden.  Forss ... Nordell går till vänteruta A och 
de redan promoverade Bäck ... Streng flyttar 
sig fram i raden till sina ursprungliga platser 
och sätter sig. OBS! Bäck ser till att Brännbacks 
stol lämnas tom.  
 
Brännback läser inledande fras (Item ad vos... a 

me accipiatis), varefter Forss ... Nordell kallas i 
alfabetisk ordning till talarstolen. In från 
vänster, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till höger, bugar mot publiken, sedan 
till ursprunglig plats i rad 4, sätter sig. 
 
Då Nordell promoverats och går till sin plats 
säger Brännback gemensamt åt politices 
doktorerna och ekonomie doktorerna: Valete, 

praeclarissimi doctores.  
 
Då Nordell återvänt till sin plats förblir han 
stående och ALLA nypromoverade politices 
doktorer och ekonomie doktorer (rad 4) reser 
sig.   Brännback läser slutharang (Munus meum 

peregi... praeclarissimi doctores!). Promovenderna 
bugar och sätter sig.  
 
Brännback läser ännu avslutande fras (Vosques 

omnes... Dixi.), bugar för publiken och 
återvänder till sin egen plats. 
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 Promotor Jorma Mattinen 

Mattinen till talarstolen. Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Jorma Mattinen...) och tar på 
sig hatten. Filosofie doktorer (nat.vet., bio.vet.) 
i publiken gör lika.  

Jubeldoktor 
(höger) 

Till jubeldoktor 
promoveras 
 
Nyman, Ebbe 
 

Jubeldoktor Nyman och alla i Konserthuset 
reser sig.  Mattinen läser inledande fras till 
Nyman (Ad te me converto... a me accipias). 
Nyman går till talarstolen (in från höger) och 
mottar insignierna (Accipe pileum...). Promotor 
och jubeldoktor bugar mot varandra.  Nyman 
förblir kvar i talarstolen för att ta emot 
promotorns lyckönskan (Illustrissime Doctor 

semisaecularis...  gratulari). Nyman ut från 
talarstolen till vänster, bugar mot publiken, 
tillbaka till egen plats, sätter sig, varefter alla i 
Konserthuset sätter sig. 
 

Hedersdoktorer 
(höger) 

Till filosofie hedersdoktorer 
promoveras 
 
Hallberg, Anders 
Stenseth, Nils Christian 

Mattinen läser inledande fras till 
hedersdoktorer (Ad vos, viri doctissimi...  a me 

accipiatis). Hallberg och Stenseth kallas i tur och 
ordning till talarstolen. In från höger, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till 
vänster, bugar mot publiken, tillbaka till egen 
plats. Hallberg sitter under tiden som Stenseth 
promoveras.  
 
Då Stenseth återvänder till sin plats förblir 
han stående och Hallberg reser sig.  Mattinen 
läser sin hälsning till hedersdoktorerna (Vobis, 

viri illustrissimi... maximum decus est.), 
hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 
 

Rad 5 Till filosofie doktorer 
promoveras 
 
Asghar, Muhammad Yasir 
Brusentsev, Yury 
von Haartman, Eva 
Helenius, Terhi 
Jansson, Anna 
Lavikko, Sonja 
Långvik, Otto 
Lönnfors, Max 
Manner, Suvi 
Mattinen, Ulriika 
 
 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 5. Asghar ... Mattinen (Ulriika) går till 
vänteruta B, promotor Mattinen läser 
inledande fras (Postremo ad vos...  a me 

accipiatis). Asghar ... Mattinen (Ulriika) kallas 
sedan i alfabetisk ordning till talarstolen. In 
från höger, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till vänster, bugar mot publiken, går 
sedan till egen plats i rad 5, sätter sig.   OBS! 
Asghar ser till att promotor Mattinens stol 
lämnas tom.    
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Rad 6 Palo, Mirja 
Peuhu, Emilia 
Puttonen, Irma 
Quillien, Nolwenn 
Rahkila, Jani 
Sazzad, Md Abdullah Al 
Seltmann, Martin 
Şen Karaman, Didem 
Silvander, Jonas 
Skjäl, Anders 
Weigel, Benjamin 
Österholm, Anna 

Efter att Mattinen (Ulriika) promoverats och 
återvänt till sin plats i rad 5 reser sig hela rad 6. 
Palo ... Österholm går till vänteruta B, varefter 
de kallas i alfabetisk ordning till talarstolen. In 
från höger, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till vänster, bugar mot publiken, går 
sedan till sin plats i rad 6, sätter sig. 
 
Då Österholm promoverats och går till sin 
plats säger Mattinen gemensamt åt filosofie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores. 

 
Då Österholm återvänt till sin plats i rad 6 
förblir hon stående och ALLA 
nypromoverade filosofie doktorer (rad 5-6) 
reser sig. Mattinen läser slutharang (Munus 

meum peregi... praeclarissimi doctores!). 

Promovenderna bugar och sätter sig.  
 
Mattinen läser ännu avslutande fras (Vosques 

omnes... Dixi.), bugar för publiken och 
återvänder till sin egen plats. 
 

 
 

Promotor Carl-Erik Wilén 

Wilén till talarstolen.  Inleder det latinska 
formuläret (Ego, Carl-Erik Wilén...) och tar på 
sig hatten.  Teknologie doktorer och filosofie 
doktorer (kemiteknik och datateknik) i 
publiken gör lika. 

Jubeldoktor 
(höger) 

Till jubeldoktor 
promoveras 
 
Eklund, Dan 
 

Jubeldoktor Eklund och alla i Konserthuset 
reser sig.  Wilén läser inledande fras till Eklund 
(Ad te me converto... a me accipias). Eklund går 
till talarstolen (in från höger) och mottar 
insignierna (Accipe pileum...). Promotor och 
jubeldoktor bugar mot varandra.  Eklund 
förblir kvar i talarstolen för att ta emot 
promotorns lyckönskan (Illustrissime Doctor 

semisaecularis...  gratulari). Eklund ut från 
talarstolen till vänster, bugar mot publiken, 
tillbaka till egen plats, sätter sig, varefter alla i 
Konserthuset sätter sig. 
 

Hedersdoktorer 
(höger) 

Till teknologie 
hedersdoktorer 
promoveras 
 
Cronberg, Tarja 
Keiski, Riitta 
 

Wilén läser inledande fras till hedersdoktorer 
(Ad vos, dominae doctissimae...  a me accipiatis). 
Cronberg och Keiski kallas i tur och ordning till 
talarstolen. In från höger, mottar insignierna 
(Accipe pileum...), bugar, ut till vänster, bugar 
mot publiken, tillbaka till egen plats. Cronberg 
sitter under tiden som Keiski promoveras.  
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Då Keiski återvänder till sin plats förblir hon 
stående och Cronberg reser sig.  Wilén läser 
sin hälsning till hedersdoktorerna (Vobis, 

dominae doctissimae... maximum decus est), 
hedersdoktorerna bugar och sätter sig. 
 

Rad 7 Till teknologie doktorer 
promoveras 
 
Abbors, Fredrik 
Gabov, Konstantin 
Gabova, Olga 
Häärä, Matti 
Krogell, Jens 
Mitra, Tamoghna 
Nissfolk, Otto 
Nisula, Linda 
Pavlov, Nikolai 
Russo, Vincenzo 
 

Efter att hedersdoktorerna satt sig reser sig 
hela rad 7.  Abbors ... Russo går till vänteruta B, 
promotor Wilén läser inledande fras (Postremo 

ad vos...  a me accipiatis). Abbors ... Russo kallas 
sedan i alfabetisk ordning till talarstolen. In 
från höger, mottar insignierna (Accipe pileum...), 
bugar, ut till vänster, bugar mot publiken, går 
sedan till egen plats i rad 7, sätter sig.   OBS! 
Abbors ser till att Wiléns stol lämnas tom.    
 

Rad 8 Sirviö, Petri 
Suominen, Petteri 
Touaiti, Farid (absens) 
Valtakari, Daniel 
Wiklund, Carl-Mikael 
Yu, Kai 

Efter att Russo promoverats och återvänt till 
sin plats reser sig hela rad 8. Sirviö ... Yu går till 
vänteruta B, medan Kilpeläinen ... Valtakari 
(Dimitar) flyttar sig till ändan av raden och 
sätter sig.   Sirviö ... Yu kallas i alfabetisk 
ordning till talarstolen. In från höger, mottar 
insignierna (Accipe pileum...), bugar, ut till 
vänster, bugar mot publiken, sedan till rad 8, 
sätter sig.   
 
Då Yu promoverats och går till sin rad säger 
Wilén gemensamt åt teknologie doktorerna: 
Valete, praeclarissimi doctores. 

 
Rad 8 Till filosofie doktorer 

promoveras 
 
Kilpeläinen, Petri 
Luotola, Hanna 
Riittonen, Toni 
Valtakari, Dimitar 

Efter att Yu återvänt till rad 8 reser sig hela 
raden.  Kilpeläinen ... Valtakari (Dimitar) går 
till vänteruta B medan de redan promoverade 
Sirviö ... Yu flyttar sig fram i raden till sina 
ursprungliga platser och sätter sig.   
Wilén läser inledande fras (Postremo ad vos... a 

me accipiatis).  Kilpeläinen ... Valtakari (Dimitar) 
kallas sedan i alfabetisk ordning till talarstolen. 
In från höger, mottar insignierna (Accipe 

pileum...), bugar, ut till vänster, bugar mot 
publiken, går sedan till sin ursprungliga plats i 
rad 8, sätter sig.  
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Då Valtakari (Dimitar) promoverats och går till 
sin plats säger Wilén gemensamt åt filosofie 
doktorerna: Valete, praeclarissimi doctores. 

 
Då Valtakari (Dimitar) återvänt till sin plats i 
rad 8 förblir han stående och ALLA 
nypromoverade teknologie doktorer och 
filosofie doktorer (rad 7-8) reser sig. Wilén 
läser slutharang (Munus meum peregi... 

praeclarissimi doctores!). Promovenderna bugar 
och sätter sig.  
 
Wilén läser ännu avslutande fras (Vosques 

omnes... Dixi.), bugar för publiken och 
återvänder till sin egen plats. 
 

 
Efter att alla promoverats, sjungs Vårt land. Alla står och hattarna tas av (också damerna tar av 
doktorshatten). Alla blir stående (ev. värja i vänstra handen). EFTER NATIONALSÅNGEN sätts 
HATTEN PÅ igen och uttåget sker i samma ordning som intåget, dock så att de promoverade nu går 
först, sedan rektorerna och akademistaten. Gå inte för raskt! 
 


