Riktlinjer för tilldelning av stipendier
av medel ur stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Historik
Helgo Zettervall (1831-1907) var arkitekt, professor vid Konstakademien
(1881) och chef för Överintendentsämbetet (1882-1897).

Överintendentsämbetet bytte 1918 namn till Byggnadsstyrelsen, men heter
sedan 1993 Statens fastighetsverk.
Zettervall efterlämnade en mycket stor och imponerande produktion, bl.a.
restaureringarna av Lunds, Skaras och Uppsalas domkyrkor. Bland
nybyggnader kan nämnas Allhelgonakyrkan i Lund, Matteuskyrkan i
Norrköping, Oskar Fredriks kyrka i Göteborg, Skara läroverk, Bolinderska
huset och Norra Latin i Stockholm och Lunds Universitetsbyggnad.
Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom år 1955 genom ett testamentariskt
förordnande av makarna Folke och Elin Zettervall, den förstnämnde son till
Helgo Zettervall. Enligt förordnandet skulle makarna Zettervalls
kvarlåtenskap tillfalla Byggnadsstyrelsen att ”bilda en fond som till heder åt
minnet av Helgo Zettervall och till hågkomst av den tid varunder denne
beklädde posten som chef för Kungliga Överintendentsämbetet, skall bära
hans namn och kallas Helgo Zettervalls fond”.
1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för fonden. Nya stadgar
fastställdes av Kammarkollegiet 1994.
Testamentsvillkor
Testamentet föreskriver att årsavkastningen skall användas till understöd
åt svenska högskoleutbildade arkitekter, vilka av ålder eller sjukdom
kommit i sådan belägenhet att ekonomisk hjälp anses påkallad men även
åt hjälp till behövande änkor och omyndiga barn efter arkitekter med
sådan utbildning.
Skulle något år hela avkastningen ej behövas för understöd får resterande
understödsmedel enligt testamentet överlämnas till Statens fastighetsverk
som ”äger att därmed på sätt som ämbetsverket anser lämpligt, söka
medverka till främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”.
Merparten av avkastningen används numera för detta sistnämnda ändamål
i form av stipendier.
Styrelse
Fondens styrelse består av tre ledamöter från Statens fastighetsverk och
två ledamöter som utses av Sveriges Arkitekter. Ordförande i styrelsen är
generaldirektören för Statens fastighetsverk. Fondmedlen är placerade i
värdepapper och förvaltas av SEB under överinseende av stiftelsens
styrelse.
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Stipendievillkor
För de medel som ställts till Statens fastighetsverks förfogande har, inom
ramen för testamentsvillkoren, angetts följande stipendievillkor:


Fondmedlen skall användas för att understödja utbildnings-, utvecklingsoch forskningsprojekt inom arkitekturens område.



Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller
motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander,
forskare, praktiskt verksamma, organisationer m fl.



Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.



För examensarbeten utdelas normalt ej mer än 10 000 kr per ansökan.



Medel utgår ej för löne-, mat- eller traktamentskostnader, ej heller för
ordinarie verksamhet i organisations eller myndighets regi.



Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges ej.



Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och
bidra till kunskapsuppbyggnad om, eller utveckling av den svenska
byggnadskonsten.
Ansökningsperioden pågår mars-maj och beslut om stipendier meddelas i
slutet av augusti varje år. Ansökan lämnas via avsedd blankett som
rekvireras från Statens fastighetsverk.
Beskattning
Stiftelsen har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål och är därmed begränsat
skattskyldig. Mottagaren är inte skattskyldig för stipendier från sådan stiftelse
under förutsättning att stipendiet utgetts till fullföljd av stiftelsens ändamål.
Ingrid Eiken Holmgren, stiftelsens ordförande och SFV:s generaldirektör
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