
 Rød vaseline til soldaterne
Den første solcreme, Red Vet Pet, blev 
udviklet under anden verdenskrig til 
amerikanske soldater udstationeret 
i Stillehavet. Den var tyk, med en konsi-
stens som vaseline, ildelugtende og 
rødlig i farven. I løbet af 50’erne over-
tog, videreudviklede og markedsførte 
det amerikanske firma Coppertone 
produktet, og det blev en kommerciel 
succes. 

 2 mg solcreme  per 
kvadratcentimeter 
Så meget solcreme skal 
smøres på huden for at opnå 
den solfaktor, der står på 
emballagen. Det svarer til 
en god håndfuld solcreme 
til en voksenkrop. Myndig-
hedernes anbefaling er, at man 
bruger minimum faktor 15 i det 
danske sommerhalvår og mindst 
faktor 30, hvis man rejser sydpå.  

 Gletsjercreme 
 til eventyrerne 
Nogenlunde samtidig med Red Pet 
Vet blev den østrigske kemiker Franz 
Greiter skoldet under opstigningen af 
bjerget Piz Buin. Det ansporede ham 
til at udvikle en af de første synteti-
ske solcremer, Gletscher Crème. Han 
navngav senere firmaet Piz Buin som 
en hyldest til den skæbnesvangre 
opstigning.

R U N D T  O M

Når huden påvirkes af solen, starter en 
proces i cellerne. De celler, som er for 

ødelagte til, at kroppen kan reparere dem, 
ødelægger sig selv, melanin produceres 
for at nedsætte risikoen for fremtidige 

skader, og blodtilstrømningen til de 
beskadigede områder øges. Det er derfor, 
huden bliver rød og føles varm efter solpå-

virkning. Solens skader på huden hober 
sig op med tid, og dermed øges risikoen 

for, at en celle med beskadiget DNA bliver 
til en kræftcelle og begynder at dele sig 

ukontrollabelt. Derfor ses hudkræft typisk 
hos ældre, men alle, der opholder sig i 

solen, er udsatte. Hudkræft den hyppigste 
kræftform i Danmark.
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 SPF 2,7 
Ifølge en undersøgelse fra 2017 er 
det den reelle solfaktor, danskerne i 
gennemsnit bruger, fordi vi smører for 
lidt solcreme på. 

 Dobbelt fakta er IKKE 
 dobbelt beskyttelse 
Jo højere SPF, jo større mængde sol-
filter er der i et produkt. Det betyder 

dog ikke, at SPF 30 beskytter dob-
belt så godt mod UVB-stråler 

som SPF 15. For-holdet er 
snarere 93,3 % ved SPF 

15, og 96,6 % ved SPF 30
(Tal fra Apotekets a.m.b.a.).

 Sol og skønhedsidealer 
Den kommercielle udvikling af de 
første solcremer fulgte i kølvandet 
på et skiftende skønhedsideal. Før 
1920’erne blev solbrun hud associeret 
med udendørs, manuelt arbejde, 
mens bleg hud betød forfinelse 
og overskud. Men i takt med at de 
lavere klasser rykkede indenfor på 
fabrikker og kontorer, og de øvrige 
klasser fordrev tiden udenfor og på 
krydstogter til troperne, blev skøn-
hedsidealet omvendt, og behovet 
for solbeskyttelse til den følsomme, 
blege hud skød i vejret. 

 52 
 danskere får dagligt  

 konstateret hudkræft 


