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Detmonumentale Gentofte Rådhus efter-
lader ikkemegen tvivl om forstadskommu-
nens storhed. Thorvald Jørgensens nyklas-
sicistiske byggeri fra 1930’erne signalerer,
at her går det godt. Det gør det da også.
Kommunens 74.282 borgere topper listen
over, hvormeget de danske skatteydere bi-
drager til fællesskabet.
Det er bare ikke lutter fryd og gammen, hvis
man spørgerEnhedslistens enlige repræ-
sentant i kommunalbestyrelsen.
–Der er såmarkant forskel på rig og fattig i
Gentofte. Jeg ermeget optaget af at gøre op
medden sociale uretfærdighed, siger Jeanne
Toxværd, der nuhar været kommunalpoliti-
ker i et års tid.
Ved det seneste valg røg SFhelt ud i kulden,
ogEnhedslisten er dermeddet eneste parti
til venstre for Socialdemokraterne.
Hendes første år har været både interessant
og lærerigt,men systemet har lige skullet
vænne sig til den rødgrønne repræsentant.
– I Gentofte har man ikke været vant til,
at politikerne stiller spørgsmål. Det gør
jeg. Jeg tager også diskussionerne på kom-

munalbestyrelsesmøderne. Det har man
heller ikke været vant til, siger Jeanne
Toxværd, der også har brugt standsnings-
retten et par gange, hvilket der heller ikke
har været tradition for.

Parløb med LA
Indtil videre harman ikke set hendes navn
på et budgetforlig. Forhandlingsklimaet var
fint,mender var alt formange torne.Modsat
Socialdemokraterne kan borgmesterHans
Toft (K) ikke fåEnhedslisten til at spise sure
bolsjer, somgruppeformand SørenHeisel
(S) formulerede det i sin budgettale.
– Jeg sætter kunmit navn på ægte sociali-
stisk politik. Jeg stemmer for denmindste
forbedring og imod denmindste forringel-
se. Når man bruger seks millioner kroner
på rideklubber og fægteklubber og til gen-
gæld sparer 15 millioner kroner på dagin-
stitutionerne, er vi ikke i nærheden af at
være med, konstaterer Jeanne Toxværd.
Sammenmed Poul Vagn Jensen (LA)
udgør hun oppositionen i Gentofte. Og
selv om de to står milevidt fra hinanden i
mange spørgsmål, kan de alligevel nå hin-
anden sommetider.

Enhedslistens Jeanne Toxværd er ikke typen, der spiser
syrlige bolsjer for at være med i budgettet. Danmark –
og ikke mindst Gentofte – trænger til et opgør med den
kapitalistiske og nyliberalistiske politik, siger hun.
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– I Gentofte ermanmeget glade for at frede
ganskemange af træerne i kommunen, så
borgerne ikke kan klippe en gren af uden at
have ansøgt først. Hvis træet er bevarings-
værdigt i klasse A, skal naboerne sågar hø-
res. Den slags kan Poul og jeg sagtens blive
enige om at tage op, siger Jeanne Toxværd.
Hun lægger ikke skjul på, at den politiske
kamp i en kommunemed solidt konserva-
tivt flertal kan være endog ganske hård.
– Gentofte Kommune og Det Konservative
Folkeparti er to sider af samme sag. Jeg
oplever ofte, at styret tager sig nogle frihe-
der. Mange beslutninger bliver handlet af
uden om de politiske udvalg, siger hun.

Jeanne Guldbrand Toxværd (Enh.)
• Født 24. december 1959.
• Kandidatuddannet fra DPU.
• Har tidligere arbejdet som special-
pædagogisk konsulent, men er nu
arbejdssøgende.

• Medlem af Gentofte Kommunalbesty-
relse fra 1. januar 2014. 488 person-
lige stemmer i 2013.

• Sidder i teknik- ogmiljøudvalget,
socialudvalget samt børn- og skole-
udvalget.

• Medlem af Enhedslistens hovedbe-
styrelse.

• Folketingskandidat i Gentoftekredsen.
• Mor til en datter.
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For hende er der ingen tvivl om, at Dan-
mark og Gentofte trænger til et opgørmed
den kapitalistiske og nyliberalistiske øko-
nomi. Så sent som på Enhedslistens årsmø-
de sidste år var hunmedstiller på et forslag
om at begrænse den private ejendomsret.
Den hører ikke hjemme i et socialistisk
samfund.
– Folk bliver så forskrækkede, nårman
taler om revolution. Det er, som om folk
straks tænker Rusland i 1917. Det er ikke
det, jeg tænker.Men vi er nødt til at gen-
tænke den økonomiske indretning af sam-
fundet, lyder det fra Jeanne Toxværd, der
er erklæret pacifist og således ikke drøm-
mer omnogen voldelig omkalfatring af
samfundet.

Kommunen dør om aftenen
Indtil det sker, satser hun på at tage flere
små skridtmod etmere socialt retfærdigt
Gentofte. Succeserne har indtil videre ikke
været enorme.
– Jeg har fået stoppet vores indkøb af vej-
salt i Vestsahara og sørget for, at vi i stedet
køber vejsalt i lande, der respekterermen-
neskerettighederne, siger og hun og frem-

hæver en passus i budgetforliget
som en anden sejr.
–Når klokken er 18 her i kommu-
nen, sker der intet. Ingenting. Sam-
tidig har vi en del slotte, vi ikke
rigtig bruger. Jeg har foreslået, at
vi laver et udvalg, der kunne se på,
hvordan vi kan brugeCharlotten-
lund Slot til eksempelvis udstil-
linger, teater og koncerter. Det
blev nedstemt,mender står dog i
budgettet, at kommunen vil kigge
på, hvordanmankan bruge slot-
tet, siger JeanneToxværd.
Selv omhun er glad for kom-
munalpolitikken, er hun også
at finde på stemmesedlen ved
det kommende folketingsvalg.
Måske hun tilmed får et øko-
nomisk bidrag til kampagnen
fra en ret uventet kant.
–Over et glas vin tilbød
borgmesteren at betale
min valgkamp, fordi han
så ville slippe formig,
griner JeanneTox-
værd.•mad@kl.dk

IGentofte harman ikke været
vant til, at politikerne stiller
spørgsmål.Det gør jeg. Jeg

tager også diskussionerne på kommu-
nalbestyrelsesmøderne – det harman
heller ikke været vant til.
Jeanne Toxværd

Gentofte Rådhus er helt fantastisk,
synes Jeanne Toxværd. Hun var derfor
ikke i tvivl om, at hun ville fotograferes
her. Selv om det om noget er et sym-

bol på alt det, hun ikke står for.
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