Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne

Gåvobrevet
jämte

testators önskemål beträffande
fondens förvaltning
med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02

GÅVOBREV
Jag Ernst August Bång överlämnar härmed såsom gåva till en fond
kallad »Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne» dels mig
tillhöriga fasta egendom nr 7 i kvarteret Skrafvelberget mindre
med adress nr 4 vid Norrmalmstorg här i stadenjämte där befintliga yttre inventarier, dels ock. i bilagda forteckning upptagna, nu i
Stockholms Enskilda Banks Notariatavdelning deponerade värdehandlingar.
Vid gåvan fästes foljande villkor:

§l
J ag Ernst August Bång forbehåller mig under min återstående livstid all rätt till avkastning av fonden, däri inbegripet nyttianderätt
till den av mig nu disponerade våningen Norrmalmstorg nr 4, med
skyldighet for mig att av samma avkastning bestrida forvaltningskostnaderna for fonden.
Avkastning av fonden skall till mig Ernst August Bång redovisas
i den mån densamma utfaller.
§2
Efter min Ernst August Bångs död skall av avkastningen foljande
livräntor utbetalas, nämligen:
l) till min broder godsägaren Lars Gustaf Bång ett årligt belopp
av tiotusen (10 000) kronor, så länge han lever, att utbetalas månadsvis i efterskott;
2) till min syster friherrinnan Elisabeth Uggla, fodd Bång, ett
årligt belopp av tiotusen (10 000) kronor, så länge hon lever, att utbetalas månadsvis i efterskott och med villkor, att vad som sålunda
tillfaller henne skall vara hennes enskilda egendom;
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3) till min syster fru Helena Katarina von Malmborg, född Bång,
ett årligt belopp av tiotusen (10 000) kronor, så länge hon lever,
att utbetalas månadsvis i efterskott och med villkor, att vad som
sålunda tillfaller henne skall vara hennes enskilda egendom.
Vid dessa livräntor fastes det villkor, att de icke skola kunna
överlåtas eller pantsättas eller tagas i mät eller på annat sätt tagas i
anspråk av livräntetagarnas fordringsägare.
Jag Ernst August Bång förbehåller mig vidare, att ra bestämma
att efter min död av fondens avkastning, intill ett belopp av ytterligare trettiofemtusen (35 000) kronor årligen, livräntor skola utbetalas till vid min död levande personer, somjag sedermera kommer
att bestämma.
Skulle jag icke hava gjort några sådana bestämmelser, skall Stiftelsens styrelse äga bestämma om utbetalning av livräntor från avkastningen intill nämnda belopp till personer, beträffande vilkajag
i livstiden uttalat önskemål skulle erhålla dylika livräntor.

§3
För Stiftelsen skall gälla bilagda stadgar, dock att dessa skola tillämpas med hänsyn tagen till och jämkade efter innehållet i detta
gåvobrev.

§4
Stiftelsens styrelse skall bestå av sex (6) personer och utses sålunda
att Socialstyrelsen utser en medlem, som tillika skall vara styrelsens
ordförande. Centralförbundet för socialt arbete utser två medlemmar och Stiftelsen Allmänna Barnhuset en medlem. De två största
partierna i Stockholms stadsfullmäktige utser vardera en medlem.
Till medlemmar av styrelsen utser jag Ernst August Bång härmed doktor Natanael Beskow och pastor primarius Nils Widner.
Jag Ernst August Bång förbehåller mig, för den händelse dessa
personer icke vilja åtaga sig detta uppdrag, att utse ersättare för
dem.
Styrelsen, sådan den sålunda utsetts av dels Socialstyrelsen,
dels Stockholms stadsfullmäktige och dels mig Ernst August
Bång, skall sedermera förnyas i den ordning stadgarna bestämma och så att ersättare för de av mig Ernst August Bång utsedda
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medlemmarna utses av Centralforbundet for Socialt Arbete eller,
for den händelse detta forbund skulle upphöra med sin verksamhet, av annan av Socialstyrelsen utsedd liknande institution.
Kammarkollegiets beslut den 2 oktober 2009.

§5
Under min Ernst August Bångs livstid skall forvaltningen av fondens kapital, vad värdehandlingar beträffar, utövas av Stockholms
Enskilda Banks Notariatavdelning och vad fastigheten beträffar
av Fastighetsaktiebolaget Drott, såsom hittills skett, dock med rätt
for mig Ernst August Bång eller Stiftelsens styrelse att gemensamt
besluta, att forvaltningen skall kunna överlämnas till annan banks
notariatavdelning eller annan lämplig institution.

§6
Omplacering av fondens kapital under min Ernst August Bångs
livstid skall endast kunna ske efter samtycke av mig och i övrigt
allenast på det sätt och i den ordning stadgarna bestämma.

§7
Den notariatavdelning eller annan institution, som utövar fOrvaltningen av fonden, skall härfor avgiva redovisning fOr vaIje år senast
den 15 februari nästpåfoljande år till såväl Stiftelsens styrelse som
till mig Ernst August Bång.

§8
Revision av fOrvaltningen skall äga rum fOr vaIje år, sedan redovisning sålunda lämnats, av revisorer, av vilka under min Ernst August Bångs livstid den ene utses på sätt i stadgarna bestämmes, och
den andre utses av mig Ernst August Bång.

§9
Gåvoskatt skall erläggas av fondens kapital.
Alla kostnader for lagfart skola ävenledes bestridas av fondens
kapital.
Stockholm den 24 mars 1927
E. A. Bång
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TESTATORS ÖNSKEMÅL BETRÄFFANDE
FONDENS FÖRVALTNING
Enligt de stadgar, som äro fastställda att gälla för Stiftelsen Karin
och Ernst August Bångs Minne, skall avkastningen av fonden användas till sociala ändamål, i främsta rummet inhemska sådana.
Vid upprättandet av donationen hade jag visserligen till en början haft för avsikt att närmare bestämma de ändamål vartill jag
avsåg att medlen i främsta rummet borde användas. Jag fann det
emellertid icke riktigt att i stadgarna införa några sådana detaljerade bestämmelser, enär dessa måhända eller kanske med all säkerhet i en framtid skulle kunna på ett olämpligt sätt binda styrelsen,
dåjag givetvis icke kunde vara i stånd att bedöma de omständigheter och förhållanden, som under utvecklingens gång kunde uppstå
av helt annan karaktär än nuvarande samhällsförhållanden. Därför
avstod jag från att i stadgarna göra någon sådan specifikation, i fullt
förlitande på att Stiftelsens styrelse vid varje särskilt tillfålle skulle
vara väl skickad att bedöma avkastningens riktiga användning.
Som donationen emellertid gjorts av mig i den kraftigaste övertygelse och starkaste känsla av att enskilt understöd väl behöves
att för det närvarande och det närmaste kvartsseklet befrämja viss
av mig livligt omfattad social verksamhet, har jag ansett mig både
böra och kunna bringa till styrelsens kännedom, att min avlidna
hustru och jag hyst det varmaste intresse för sådana rörelser och
riktningar inom samhällslivet, som avsett fred och försonlighet
mellan olika folk och samhällsklasser samt allmän folknykterhet. Vi
ha i detta avseende med största sympati anslutit oss till de riktlinjer
Stiftelsen Birkagården följt i sin hittillsvarande verksamhet. Vi ha
även velat främja åtgärder för förebyggande av fattigdom och nöd
samt åtgärder för främjande av sjukvård bland nödställda, särskilt
nervösa och sinnessjuka.
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Däremot skulle det vara mycket emot min avlidna hustrus och
mina önskningar om avkastningen av fonden komme till användning för gynnande av exempelvis skytterörelse, scoutrörelse, sport
och därmed jämförliga ändamål. Icke heller önskar jag att fondens
avkastning kommer till användning för gynnande av missionen,
vare sig yttre eller inre, och icke heller för kyrkliga, vare sig statseller frikyrkliga ändamål eller därmed likartad eller närbesläktad
verksamhet.
Med ovanstående uttalande har jag icke velat avse att binda styrelsen, vilket jag givetvis icke heller kan göra, sedan jag fullt frivilligt och oförbehållsamt överlämnat åt styrelsen att inom den i
stadgarna angivna ramen bestämma över medlens användning.Jag
har endast velat giva uttryck för de motiv som för mig varit förhärskande, då jag till Stiftelsen överlämnat så gott som hela min
förmögenhet.Jag vill dock uttala den förhoppningen, att styrelsen i
sin framtida verksamhet under förhållanden som något så när motsvara de nuvarande samfundsförhållandena, i någon mån måtte
taga hänsyn till mina här ovan gjorda uttalanden.

I den förmögenhet jag överlämnat till Stiftelsen ingår även fastigheten nr 7 i kvarteret Skrafvelberget mindre med adressnummer 4
vid Norrmalmstorg här i staden. Ovrig överlämnad egendom utgöres till största delen av obligationer samt däIjämte av åtskilliga aktieposter och fordringar. Det är mig angeläget att till Stiftelsens styrelse uttala min allvarliga önskan och förhoppning, att den sålunda
överlämnade fastigheten, som är fri från alla penninginteckningar,
måtte så vitt möjligt är bibehållas såsom Stiftelsens egendom för
evärderlig framtid . Den representerar en tillgång, som mänskligt att
döma kommer att stå sig århundraden framåt och vars värde icke är
beroende, efter vad jag kan finna, av penningvärdets fallande eller
stigande. De tillgångar som tillfallit fonden i form av obligationer
och fordringar äro icke på samma sätt stabila, utan kunna måhända
i händelse av sjunkande penningvärde komma att ffi ett reellt sett
oerhört mycket mindre värde än för närvarande, vilket även kan
bliva förhållandet med en del av de aktier som överlämnats till Stif-
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telsen. Det är för att undvika att Stiftelsens tillgångar på detta sätt
genom penningvärdets fall och i likhet med vad ägt rum vid många
donationer kommer att sjunka till ringa värde och betydelse, som
jag uttalat här ovan gjorda önskemål. Jag vill även uttala samma
önskemål beträffande de överlämnade aktieposterna, vilka särskilt
vad beträffar Fastighetsaktiebolaget Drott, Fastighetsaktiebolaget
Norrmalm nr l och Korsnäs Sågverksaktiebolag representera realvärden av likartad beskaffenhet som den överlämnade fastigheten.
Skulle mot förmodan styrelsen nödgas av tvingande skäl avhända sig fastigheten eller nämnda aktieposter, uttalar jag det önskemål, att styrelsen vid en dylik omplacering måtte tillse att vid varje
tillfälle liknande realvärden erhållas i utbyte.
Stockholm den 22juni 1927
E.A.Bång
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