
Indstilling af Søren Kjellberg Ishøy og Jacob Friberg til 

Cavling-prisen for Anna Mee Allerslev-sagen  

 
‘Som altid har du styr på det hele, Anna. BT kan rende og hoppe, kan de.’  

 

Sådan skrev den radikale leder, Morten Østergaard, på Anna Mee Allerslevs Facebook-væg i 

september 2017. Anledningen var B.T.s historie om, at borgmesteren i strid med reglerne 

havde lånt Rådhushallen til sit eget private bryllup gratis. Dermed sparede hun 65.000 

kroner. 

 

Sagen satte fokus på de folkevalgtes privilegier og ryddede dagsordenen i 

kommunalvalgkampen i 2017. Og den viste, at Anna Mee Allerslev ikke havde styr på det.  

 

To måneder efter den første historie gik Anna Mee Allerslev af som borgmester efter 

yderligere en række historier om blandt andet hendes brug af embedsværket til 

bryllupsplanlægningen og ikke mindst hendes tætte relation til den kommunale 

samarbejdspartner Øens Murerfirma og dets direktør Jan Elving.  

 

Sagen stoppede ikke med Anna Mee Allerslevs afgang.  

 

De to journalister Søren Kjellberg Ishøy og Jacob Friberg har siden afdækket, hvordan Øens 

Murerfirma i hendes borgmestertid stod for en totalrenovering af hendes herskabslejlighed 

og udførte arbejde for 468.976 kroner.  

 

Blandt andet har de beskrevet, hvordan Øens Murerfirma betalte regninger på 25.290 kroner 

for Anna Mee Allerslev. Og senest har revisionsfirmaet KPMG i forbindelse med den tredje 

officielle rapport om sagen sået tvivl om et nedslag i prisen på 77.500 kroner, som Allerslev 

fik af Øens Murerfirma. Revisionsfirmaet kalder grundlaget for det store nedslag for 

‘udokumenteret’.  

 

Søren Kjellberg Ishøy og Jacob Friberg har fortjent Cavling-prisen, fordi de afdækkede en 

ulovlig praksis på Københavns Rådhus. Kommunen hævdede først, at alt var efter bogen. 

Senere måtte både Økonomiforvaltningen og senere overborgmester Frank Jensen erkende, 

at det var ulovligt, at kommunen tillod gratis at lægge lokaler til politikernes bryllupper. 

Sagen er principiel: Den ulovlige praksis blev nemlig besluttet af politikerne på rådhuset 

efter en uformel drøftelse, som ikke blev ført til referat. Altså gav politikerne i al 

hemmelighed sig selv et ulovligt privilegium.  

 

En anden konsekvens af sagen er, at man har strammet op på retningslinjerne for 

politikerspørgsmål. Det skete efter B.T.s historie om, at Allerslev fik personlig 

sagsbehandling af en direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen, som hun kontaktede på sms.  

  

Og sagen er mere end det: De to journalister har holdt fast i afdækningen af Anna Mee 

Allerslevs tætte, økonomiske relation til Øens Murerfirma og dets direktør Jan Elving. 

Historie efter historie er Allerslevs skiftende forklaringer og fortielser blevet afsløret, ligesom 



sagen har blotlagt Anna Mee Allerslevs problematiske og tætte økonomiske relation til en 

kommunal samarbejdspartner.  

 

Artiklerne har mødt stor modstand fra ikke mindst Anna Mee Allerslevs advokat, Bjarke 

Vejby. Han har blandt andet klaget til Pressenævnet, uden at det gav anledning til kritik af 

B.T. Og senest har han på vegne af sin klient stævnet B.T. for injurier. En sag, der endnu ikke 

er afgjort.  

 

Anna Mee Allerslev har i samarbejde med sin advokat ført sin egen kampagne på Facebook 

med kritik af B.T.s journalistik, som hun blandt andet har kaldt ‘fake news’.  

 

Københavns Kommune har også uden held forsøgt at få sagen lukket. Blandt andet stod 

kommunen bag to overfladiske og mangelfulde rapporter fra advokatfirmaet Horten, som 

begge frikendte Anna Mee Allerslev. Kun på grund Søren Kjellberg Ishøy og Jacob Fribergs 

kritiske dækning med nye oplysninger og afdækning af deciderede fejl i rapporterne blev 

Københavns Kommune og Horten nødt til at udarbejde en tredje rapport med bistand fra 

revisionsfirmaet KPMG. 

 

Rapporten er den foreløbige kulmination på sagen og er stærkt kritisk over for den 

dokumentation, Anna Mee Allerslev fremlægger i sagen om renoveringen af sin lejlighed. 

Sagen ligger nu til vurdering hos Folketingets Ombudsmand.  

 

Anna Mee Allerslev-sagen er en regulær kommunalpolitisk skandale om ulovlige privilegier 

til de folkevalgte besluttet af de folkevalgte selv på et hemmeligt møde. Og en borgmester, 

som fortier sandheden om sin tætte økonomiske relation til en kommunal 

samarbejdspartner, der totalrenoverer hendes lejlighed med stort nedslag i prisen, mens 

Anna Mee Allerslev bor i direktørens lejlighed i Sydfrankrig.  

 

Sagen er alene kommet frem på grund af de to journalisters arbejde. Og det bør de få 

Cavling-prisen for.  
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