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Sommermenuen	  1908	  
	  
	  

	  
Peter	  Adler	  Alberti	  
	  
Peter	  Adler	  Alberti	  (1851-‐1932)	  var	  dansk	  justitsminister	  (V)	  i	  perioden	  1901-‐1908.	  Han	  var	  ubureaukratisk	  
og	  til	  tider	  egenrådig.	  Han	  gennemførte	  effektivt	  love,	  der	  forbedrede	  børns	  og	  kvinders	  retsstilling	  og	  
almene	  kår.	  I	  1905	  begyndte	  Alberti	  dog	  at	  møde	  modstand.	  Sideløbende	  med	  den	  politiske	  karriere	  var	  
Alberti	  forretningsmand.	  Oppositionen	  i	  Folketinget	  mente,	  at	  hans	  finanslovsarbejde	  var	  påvirket	  af	  hans	  
private	  forretninger,	  og	  de	  politiske	  angreb	  mod	  Alberti	  tiltog,	  og	  statsminister	  J.	  C.	  Christensen	  indstillede	  
ham	  til	  afskedigelse.	  	  
	  
	  
Pressens	  interesse	  for	  Albertis	  forretninger	  og	  især	  Politikens	  artikler	  blev	  mere	  og	  mere	  belastende	  for	  den	  
tidligere	  minister,	  der	  få	  måneder	  efter	  afskedigelsen	  meldte	  sig	  selv	  til	  politiet.	  Det	  viste	  sig,	  at	  Alberti	  
gennem	  flere	  årtier	  havde	  bedraget	  banker,	  sparekasser	  og	  firmaer	  for	  over	  18	  mio.	  kroner	  (svarende	  til	  ca.	  
1	  milliard	  i	  2012	  kroner).	  
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Karikatur	  af	  Alberti	  
	  
Alberti	  var	  en	  yndet	  karakter	  på	  revyens	  skrå	  brædder,	  men	  ville	  helst	  selv	  være	  foruden.	  Revyerne	  var	  op	  
gennem	  1800-‐tallet	  blevet	  mere	  og	  mere	  politiske,	  og	  angrebene	  på	  de	  politiske	  magthavere	  mere	  tydelige.	  
	  
Alberti	  blev	  på	  mange	  måder	  indbegrebet	  af	  den	  magtsyge,	  korrupte	  politiker,	  og	  som	  justitsminister	  tog	  
Alberti	  sagen	  i	  egen	  hånd.	  Fra	  ministeriet	  flød	  en	  række	  forbud,	  der	  skulle	  stække	  revyens	  vinger.	  Der	  kom	  
således	  forbud	  mod	  så	  meget	  som	  at	  nævne	  kongehuset	  eller	  de	  siddende	  ministre.	  Siden	  blev	  forbuddet	  
skærpet,	  og	  det	  kom	  til	  at	  gælde	  selve	  ordene	  ‘konge’	  og	  ‘minister’	  i	  revyerne.	  For	  yderligere	  at	  begrænse	  
revyerne,	  blev	  ordet	  ‘revy’	  forbudt.	  
	  
Dette	  stoppede	  dog	  ikke	  revyerne,	  der	  blot	  ændrede	  ordene	  og	  lod	  publikum	  gætte	  sig	  til	  resten.	  Minister	  
blev	  til	  ‘medister’	  og	  Sommerrevyen	  1908	  på	  Frederiksberg	  Teater	  blev	  til	  Sommermenuen.	  
	  

	  
Forside	  til	  ”Sommermenuen”s	  program,	  1908	  


