Afskrift af to sider i retsprotokollen vedr. boet efter
Fhv. Købmand Rasmus Jørgensen Kromann
død den 30. juli 1924

samt

originalt brev fra
Læge Peter Kromann af 30. juli 1924

Originalerne findes i Landsarkivet for Fyn

Der er kun to indføringer i retsprotokollen vedrørende boet efter Rasmus Kromann. Den første fra
4. august 1924, side 792 i protokollen fra 1924, hvor det tages til efterretning, at Peter Kromann er
enearving. Der bruges en del forkortelser i den originale, håndskrevne protokol. De er skrevet fuldt
ud i afskriften.
Aar 1924, den 4. August Formiddag kl.11, blev Skifteretten sat paa Dommerkontoret og bekædt
af Dommeren, her undertegnede Vidner, herr overretssagfører. Pontoppidan.
No 69/19 24/25. Døds- og Fællesboet efter fhv. Købmand Rasmus Jørgensen Kromann af
Marstal Landsby, død 30/7 1924, og tidligere afdøde Ægtefælle Albertine Kirstine Kromann, f.
Kromann.
Der fremlagdes Anmeldebrev fra Fællesbarnet Læge P. Kromann, Sørup pr. Nysted, om at han
som eneste og myndig Arving ønsker at overtage Boet til privat Skifte og Deling.
Tages til Følge.

Den anden, fra 2. marts 1925, side 889 i protokollen fra 1925, afslutter bobehandlingen:
Aar 1925, den 2. Marts fremlagdes Opgørelse i Bo No. 69/19 24/25: Rasmus Jørgensen
Kromann. Arvebeholdning 23.080 Kr. 14 Øre. Arveafgiften beregnes med 572 Kr.
Johs. Olsen
Fuldmægtig

Det nævnte anmeldebrev fra Peter Kromann, hvori han vedgår arv og gæld, er det eneste
originaldokument der findes fra Peters hånd. Det er affotograferet nedenfor. Teksten lyder:
Undertegnede, eneste og myndige arving efter nu afdøde, forhenværende købmand Rasmus
Jørgensen Kromann, Marstal og tidligere afdøde hustru Albertine Kirstine Kromann født
Kromann, efter hvem han hensad i uskiftet bo, overtager nævnte bo og vedgår deri arv og gæld.
Boets størrelse skal senere blive oplyst. Jeg forpligtiger mig til rettidig at indgive
arveanmeldelse og at berigtige arveafgiften. Testamente er ikke efterladt.
Ærbødigst

P. Kromann
Til Ærøe Skifteret
Det er bemærkelsesværdigt, at Peter Kromann brugte små begyndelsesbogstaver i navneord. Den
retskrivning blev først indført i 1948 efter en lang strid, som tog sin begyndelse i anden halvdel af
1800-tallet. På det punkt var Peter overraskende moderne. Til gengæld har hans skolegang på Sorø
Akademi ikke slået igennem på stavefærdigheden (anmeldse i stedet for anmeldelse, Sifteret i stedet
for Skifteret) og den skriftlige orden: Det ser ud, som om han har haft travlt med brevet. I første
omgang har han sluttet brevet med sætningen: ”Boets størrelse skal senere blive oplyst” og
underskrevet: ”Ærb. P. Kromann”. Senere har han så tilføjet de sidste to sætninger, så Ærb. kommer
til at stå over sidste linje.
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