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Da Peter Adler Albertis svindel var gjort op, stod der helt nøjagtigt 14.462.268 kroner og 29 øre i
anklageskriftet. Læg krakket i Landmandsbanken i 1922 sammen med skandalen omkring Nordisk Fjer i

1991, Roskilde Banks endeligt i 2008 og Stein Bagger samme år, og du når stadig ikke i nærheden af det hul
i kassen, som Danmarks justitsminister indtil 1908 efterlod sig. Beløbet var enormt og svarer til en lille

milliard omregnet til nutidspenge. 

 
 

Svindlen startede lang tid før, Alberti blev justitsminister. Via sin faders netværk, sin funktion som formand
for Den sjællandske Bondestands Sparekasse og leder af Smøreeksportforeningen havde Alberti nem adgang

til penge - penge, der ikke var hans, men blev investeret, spillet og brugt, som om det var. Sminkede
ugennemsigtige regnskaber, økonomisk urent trav, risikable handler med sydafrikanske guldaktier og

suspekte boligspekulationer i København var indbegrebet af Alberti. Beskyldninger og mistanker klæbede til
Alberti, men det forhindrede ham altså ikke i at blive valgt ind i Folketinget og senere blive justitsminister

under Venstres første statsminister J.C. Christensen.  

 
 

Alberti var en handlekraftig politiker, der var med til at bringe dansk politik ud af stilstanden. Han var på én
gang både konservativ og populistisk og derudover kompromisløs og brutal over for den kritiske presse og
politiske modstandere. Han fortsatte sin svindel, men han følte sig mere og mere urørlig, og det hele greb om
sig med insiderhandel, nepotisme, korruption og andre lyssky forretninger. Lige indtil presset på ham blev for

voldsomt, afsløringen af ham kom for tæt på, og han i 1908 meldte sig selv til politiet. 

 
 

Forfatteren til Den korrupte minister er TV2´s politiske redaktør og kommentator gennem næsten 25 år, Kaare
R. Skou, der er forfatter til flere bøger om dansk politik.
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