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VESTERBROGADE: Velkommen. 
Er du til kaffe eller te?

Det er ikke lige den åbnings-
replik, man forventer at høre i 
en forretning, som er fyldt med 
bøger fra gulv til loft. Men i 
den nyåbnede Ræven og Pind-
svinet hører de varme drikke 
naturligt sammen med et be-
søg i butikken.

»Det er netop for at fange ti-
den, så folk ikke føler, de bare 
skal købe en bog og så videre. 
Vi vil gerne skabe en skik og 
brug, hvor man har tid til at 
kigge i bøger og få en sludder. 
Denne her boghandel er lidt i 
trods mod ipad. Jeg synes, man 
skal røre og dufte til bøger,« si-
ger Adam Brones, der sammen 
med sin kæreste Louise Sondej 
står bag den nye boghandel.

Ræven og Pindsvinet er en 
boghandel, som kører efter et 
nyt koncept, der har forskelli-
ge forlag samlet i øer og reoler 
hver for sig. 

Det er ikke kun de nyeste 
bøger og slet ikke kun bestsel-
lere, der fylder reolerne. Men 
de er der også. Som for eksem-
pel ’Mine geniale veninde’ af  
Elena Ferantes eller den un-
garske roman ’Modstandens 
melankoli’, som er en af årets 
bedst omtalte romaner. 

Men de små og smalle for-
lag er også repræsenteret. Som 
forlaget Sisyfoss, hvis samlede 
udgivelse fylder et lille rundt 
rullebord. Og så rummer bog-
handlen også mere historiske 
bøger som den nye bog med 
titlen ’Svømmepigerne, der for-
førte’ af Tommy Heinz, børne-
bøger og et lille udvalg af an-
tikvariske bøger.

Ny trend
Adam Brones har en mange-
årig baggrund bag disken i an-

dre boghandler. En grad i litte-
raturvidenskab. Og en person-
lig passion for bøger.

»Jeg er lidt ked af, at det i 
de store boghandlere kun skal 
handle om bestsellere og lege-
tøj. Der skal også være tid til 
fordybelse. Og så vil jeg gerne 

give noget af alt det, jeg ved, 
tilbage – og lære af andre,« si-
ger han.

En vigtig brik i det nye kon-
cept er også arrangementerne. 
De første er allerede på plads, 
hvor reolerne bliver rullet 
væk for at gøre plads til me-

re kultur: Eksperimentel jazz 
med gruppen Clinch og et lit-
teraturforedrag om kanonens 
klassikere med Jens Hauge fra 
Dansklærerforeningen. 

Det er ikke den første bog-
handel, som blander bøger 
med kaffe og te. Så måske er 

Ræven og Pindsvinet med på 
en ny trend?

»Måske. Det håber jeg. Jeg 
er i hvert fald overrasket over 
al den entusiasme, jeg er ble-
vet mødt med,« siger Adam 
Brones.

BØGER MED SMAG. Ræven og Pindsvinet er på samme tid en boghandel og 
et kaff ehus, der netop er åbnet i kælderen på Vesterbrogade 176. 

Adam Brones omgivet af bøger i kælderen på Vesterbrogade , hvor boghandlen Ræven og Pindsvinet er åbnet. Foto: Rikke Milling
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