
 

 
MØRKEROM – fremkalle svart-hvit film 
Forberedelse: 

1. Klargjør flere litermål med 20° vann. 
2. Fremkaller. Bland 10ml Fomadon R09 fremkaller med 500ml 20° vann. 
3. Fix. Bland 1dl fix med 4dl vann. 

 
Gjennomføring 

Før du begynner, hvilken film har du? 
Google Massive dev chart for ukjente filmer. Finnes som app, (til 99kr) 

Film Fremkaller Tid 
Fomapan 100 Fomadon R09 9 min 
Fomapan 200 Fomadon R09 10 min 
Fomapan 400 Fomadon R09 12 min 

 

1. Bruk film-picker til å hente ut «tungen» på filmen. Klipp vekk 5cm fra 
enden. Tre ca. 5 cm inn på spolen, forbi de små metallkulene. 

2. Skru av lyset i rommet. Surr filmen på spole, tre spole på rør, legg i 
fremkallingstank, sett på trakt. Skru på lyset igjen. 

3. Hell på fremkaller, start klokke på riktig antall minutter etter hvilken film 
og fremkaller du bruker. Sett på lokk. Vend (agiter) det første minuttet, 
så de ti første sekundene i hvert minutt. Når det er ti sekunder igjen, 
hell ut væsken i en kanne der du kan oppbevare brukt fremkaller. 
Denne bør leveres på en gjenvinningsstasjon når den er full. 

4. Skyld med 20° vann i minst ett minutt. Vend og bytt vann flere ganger. 
5. Hell på fix. Start klokke på 5 min. Vend (agiter) det første minuttet, så 

de ti første sekundene i hvert minutt. Fix kan brukes igjen flere ganger. 
Gammel fix, eller fix utsatt for mye luft bør kastes. Hell på kanne og 
lever på gjenvinningsstasjon når den er full. 

6. Ha på vann. Vend 1 gang. Hell ut. Ha på nytt vann. Vend 5 ganger. Hell 
ut. Ha på nytt vann. Vend 10 ganger. Hell ut. Ha i en dråpe Photo-flo 
(Zalo) og nytt vann. Vend 20 ganger. Hell ut og skyll vekk alt skum. 

7. Heng filmen til tørk på et tørt sted, helst med lite støv. 
8. Vask og tørk alt du har brukt. 


