
BRUK AV FISHERMANS FRIEND PLASTIKKBOKS I DEN 
GODE SAKS TJENESTE 

 
Da jeg har kritisert uhemmet bruk av denne boksen i enkelte sammenhenger har jeg 
sett meg nødt til å gjøre noe med problemet. Så altså – her kommer det: 
 
Fishermans Friend plastikkboks er egentlig en for god ressurs til ikke å bli utnyttet til 
det gode formål. 
 
Problemene har vært: 
 

•  Den ekle lille luka til å pirke ut drops i, folk begynner å pirke i den for å åpne. 
 

•  Mangelen på håndtak for å åpne boksen.  
 
 

 
 
 

Bilde 1:  Etter behandling, forside 

 

 
Bilde 2:  Etter behandling, bakside. 
Bemerk at overflaten på boksen må 
rubbes godt for å få magneten fra 

www.hardwareshop.no til å sitte med 
superlimet. Jeg brukte en minidrill med 
stålbørste, men sandpapir / fil /rasp går 

sikkert også fint. 
 
Det du trenger i tillegg til boksen sees på neste bilde: 
 

 
 



Altså: 3 mm øyebolt, to skiver og mutter. Her er brukt 3 mm – den minste som var å 
få lokalt. Det finnes grannere, 2 mm bør prøves. 
 
Gjør for eksempel slik: 
 

1. Del boksen i sine to hoveddeler slik at øvre del med den lille flappen frigjøres. 
 

2. Bor hull til øyebolten. Jeg brukte sylen på Swiss Army kniven. 
 

3. Mål til og kapp øyebolten med baufil. Ha skiver og mutter skrudd på bolten i 
omtrent riktig posisjon mens du kapper. Kappinga vil ofte ødelegge gjenginga, 
men med mutteren innenfor kappet virker den som gjengejern nå du skrur 
den av og gjenginga er i orden igjen. 

 
4. Monter øyebolten med skiver på begge sider av plastikken. 

 
5. Sikre mutteren med en dråpe superlim. 

 
6. Så den lille flappen. Kapp/fil/Skjær av alt du klarer (Her ble også Swiss Army 

kniven brukt), slik at ingen fristes av utstikkende detaljer til å bruke den til å 
åpne med eller dra i den. 

 
7. Lim så flappen fast med superlim. 

 
8. Boksen kan nå eventuelt lakkes eller innhylles i diverse kamuflasjetape fra 

firma www.hardwareshop.no. 
 
 
Et siste bilde viser innsiden av lokken etter montering av øyebolt og liming av 
flappen. 
 
 

 


