
Pilotbutikken har flyttet til Drøbak. 
Tekst og foto: Roger Holm 

Mange har vel vært innom Pilotbutikken i Holbergsgate, på gateplan under det som var den gang 
Luftfartsverkets lokaler til 2004. Etter at netthandel ble den mer vanlige måten å handle på, så har 
også Pilotbutikken tatt konsekvensen av dette. Da spiller det mindre rolle hvor selve butikken ligger 
så lenge varene du ønsker bare er en dag eller to unna. Nettsidene deres gjør at du kan se på alle 
varene, men du kan ikke ta og føle på dem, og heller ikke bla i bøkene. 

Vi besøkte butikken like utenfor Drøbak, der en må ta av motsatt vei i rundkjøringen til 
kjøpesenteret Drøbak City, og følge den smale veien til den ender i en skarp høyresving til den store 
parkeringsplassen utenfor Kakkel & Peis. Der i 2. etasje holder de til i kanskje noe mindre lokaler enn 
det de hadde i Oslo, så hyller og vegger er rimelig tettpakket. 

Vi treffer Tor, som var opptatt med å pakke varer til netthandelen, og vi fikk handlet loggbøker og 
andre småsaker vi hadde på lista vår. 

 

Her i 2. etasje hos Kakkel & Peis 

 

Ikke noe tvil om hvor en kommer hen opp den trappen. 



 

Kart og vesker 

 

Navigasjonsutstyr – for de som ønsker å gjøre dette bra bunnen av. 



 

Lesestoff og lærebøker 

 

Mer lærebøker og loggbøker 



 

For de som begynner eller ender opp med det aller minste, det en kan kose seg med hjemme. 

 

Flight suits for de som trenger mange lommer i trange fly 



 

De som driver virkelig utendørs luftsport liker seg i dette hjørnet 

 

Hansker og skulderbag’er i mange varianter 



 

Headset – konkurrentene Davis Clark og Bose side om side. Bose A20 roses opp i skyene. 

 
 
Vi ønsker Pilotbutikken lykke til, og selv om 
den fysisk sett ikke ligger så sentralt til som før, 
så er den like tilgjengelig som før på nettet. 

 


