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Forskning utförd av odontologer avseende tandhälsan hos gångna tiders 
islänningar är begränsad medan det finns ett flertal studier utförda av 
antropologer och arkeologer. Syftet med denna översikt är att värdera 
befintlig litteratur gällande tandhälsan i det medeltida Island genom 
att involvera historiska, epidemiologiska och etiologiska aspekter på 
tandsjukdomar och deras karakteristika.
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De isländska sagorna är en viktig källa för upplys-
ningar om hur man levde på Island, och potenti-
ellt också i de övriga nordiska länderna för 1 000 
år sedan. Skelettkvarlevor kan ge oss information 
om tandhälsan i dessa urbefolkningar och närma-
re studier av tänder och käkar kan kasta ljus över ti-
digare generationers levnadsvillkor, tandhälsa och 
allmäntillstånd. Bland de tillstånd som behandlas i 
den här översikten återfinns tandförlust ante mor-
tem (före döden), rotabscesser, karies, alveolär ben-
förlust och ocklusalt tandslitage [1]. Inom arkeolo-
gin är observation av tandförslitningsmönster en 
av de vanligaste metoderna för att uppskatta ålder 
i vuxna skelettkvarlevor. Metodens popularitet be-
ror på att tänderna ofta finns kvar vid arkeologiska 
fynd samt det faktum att tandslitningsmönster är 
relativt enkla att studera och beskriva [2].

Det finns endast begränsad forskning utförd av 
utbildad tandvårdspersonal avseende tandhälsan 
hos ”historiska islänningar” och endast ett fåtal 
artiklar har publicerats i de mest respekterade ve-
tenskapliga tidskrifterna. De artiklar, avhandlingar 
och böcker som författarna har funnit och använt 
för att belysa medeltidens tandhälsa är till största 
delen skrivna av antropologer och arkeologer. Ge-
nom att granska litteraturen är det möjligt att ut-
värdera om dessa resultat överensstämmer med 
vår egen forskning. 

Författarna har undersökt tand- och skallmate-
rial från en arkeologisk utgrävning vid Skeljasta-
dir-gården i Thjorsardalen på södra Island, cirka 
15 km nordväst om vulkanen Hekla, där 66 skelett 
grävdes fram från en gammal gravplats [1]. Date-

ringen baseras på åldersbestämning av vulkanisk 
aska från Heklas utbrott 1104 vilket ödelade hela 
bosättningen i Thjorsardalen [3].

Målet med studien var att utvärdera tandhälsan  
i det medeltida Island. En källsökning genomfördes 
i flera databaser: Medline/PubMed, Web of Science, 
Crossref och Google Scholar. Merparten av infor-
mationen inhämtades dock från privata samlingar 
bestående av ett stort antal vetenskapliga artiklar, 
doktors- och mastersavhandlingar samt böcker om 
tandhälsan i det medeltida Island.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD 
Den förväntade livslängden på Island under med-
eltiden var inte lång. I Skeljastadir dog 78,5 procent 
av befolkningen mellan 26 och 45 års ålder medan 
11,8 procent var äldre än så när de dog och 9,8 pro-
cent var yngre [4].

TANDFÖRLUSTER ANTE MORTEM
I materialet från Skeljastadir återfanns 1 001 tänder 
in situ, 95 hade tappats ante mortem och 281 post 
mortem. Antalet tänder som saknades utan någon 
ytterligare information var 225. Antalet förlorade tän-
der ante mortem var mellan 1 och 13 per skalle [4]. 

KARIES
Forskare har funnit att karies var så gott som icke-
existerande i det medeltida Island [5–7]. Richter 
och Eliasson fann endast ett fåtal fall av karies el-
ler kariesliknande lesioner i Skeljastadir-materia-
let. Dessa är de första dokumenterade fallen av ka-
ries på Island [4] (figur I). Steffensen, som var den 
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förste att undersöka materialet, rapporterade inga 
karieslesioner [6], medan Sigtryggsson menade att 
han funnit ”kariesliknande lesioner” i fem ospecifi-
cerade tänder [7]. Gestdottir, som undersökte Skel-
jastadir-materialet från en paleopatologisk vinkel, 
fann fem specifika fall av ocklusal karies. I en vida-
re studie drogs dock slutsatsen att karies inte var in-
blandat i något av dessa fallen utan i stället var det 
fall av mycket förslitning med exponering av pul-
pa med endo/periolesioner [8]. 

Kariesprevalensen på Island var vid denna tid 
betydligt lägre än i de södra delarna av kontinenten 
där tillgången på socker var större genom frukt och 
grönsaker [9]. Den markanta ökningen i kariespre-
valens som skedde i västerländska länder runt år 
1000 e Kr berodde på den plötsliga tillgången på 
sockerrör. På Island inträffade en förändring i die-
ten efter mitten av 1800-talet och denna hängde 
troligen samman med introduktionen av mer raf-
finerat socker och mjöl [10, 11], vilket innebar att 
karies blev en vanlig sjukdom. 

TANDSLITAGE
Tandslitage förekommer i arkeologiskt material från 
Island liksom i resten av världen. I de arkeologiska 
materialen är tandförslitning i allmänhet betydligt 
kraftigare än den som återfinns hos befolkningen i 
dag. Historiska befolkningars diet var grövre samt 
mer rå och obearbetad vilket ledde till omfattan-
de ocklusalt tandslitage som ökade gradvis med 
åldern [11, 12]. Som regel är slitaget mest uttalat på 
molarer där det börjar i den ocklusala emaljen och 
successivt arbetar sig ner till dentinet. Även om sli-
taget nått långt in i dentinet förefaller tänderna ha 
bevarat sin funktion genom att odontoblast-akti-
viteten med sekundär och tertiär dentinbildning 
förhindrat slitaget att nå in i pulpan [13] (figur II).

Den första molaren har varit utsatt för sex år 
av förslitning när den andra molaren erumperar. 

Figur I. Endast ett fåtal fall av karies eller kariesliknande 
lesioner har identifierats från det medeltida Island. Fall Þ51, 
26–35 år gammal kvinna, Skeljastadir-materialet.

Figur II. I tand 46 syns 
bildning av sekundärdentin 
medan tand 36 uppvisar 
omfattande slitage med 
exponering av pulpan. 

” Historiska 
befolkningars 
diet var grövre 
samt mer rå 
och obearbetad 
vilket ledde till 
omfattande 
ocklusalt 
tandslitage.”
 



Tandläkartidningen 4 • 202066

Richter & Eliasson: Tandhälsan hos medeltida islänningar.  
Accepterad för publicering 18 september 2019.Forskning

Figur III a–b. 
a) Ökande slitage med 
längre funktionstid och 
pulpaexponering av tand 16. 
b) Rotabscess vid tand 16 
som följd av tandslitage. 

a

b

Figur IV a–b. 
Liknande utseende av 
förslitningen hos medel tida 
tänder (a) och erosioner med 
ocklusal cupping hos unga 
människor i dag (b).

b

a

” I Richters och Eliassons 
studie uppvisade 
många tänder ett 
slitagemönster som 
liknar det som i dag kan 
ses hos unga människor 
med dental erosion.”
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Vid den tredje molarens frambrott uppvisar den 
första molaren ungefär tolv års förslitning medan 
den andra molaren då har sex års förslitning. Figur 
III a–b visar slitaget i en tanduppsättning från två 
vinklar. Molarernas olika eruptionstidpunkter kan 
därmed användas för åldersbestämning [12]. Om 
till exempel den andra molarens slitage visar att 
den har varit i munnen i tolv år och den tredje i sex 
år är det troligt att individen i fråga var cirka 24 år 
gammal. Om den andra molaren uppvisar 18 år av 
förslitning är det troligt att individen var runt 30 år 
gammal. På motsvarande sätt kan åldern bestäm-
mas på de flesta vuxna individer. En studie av Miles 
indikerar små skillnader i förslitning mellan de tre 
molarerna, dock att första molaren slits snabbast 
och tredje molaren långsammast. Han fann att 
det tog andra molaren 6,5 år och tredje molaren 7 
år att uppnå den grad av slitage som första mola-
rerna gjorde under 6 år. Dessa skillnader kan ses i 
figur III a. Några studier har rapporterat liknande 
förslitningsskillnader medan andra rapporter inte 
funnit några olikheter. 

I Richters och Eliassons studie uppvisade flera 
tänder förslitningar in i pulpan [13]. Steffensen, som 
grävde ut och ursprungligen undersökte det aktu-
ella benmaterialet, fann endast ett definitivt fall där 
benförändringar indikerade skörbjugg eller, kanske 
mera troligt, brist på D-vitamin [14], även om det är 
allmänt känt att skörbjugg var en vanligt förekom-
mande sjukdom på Island under 1800-talet [8, 15]. 
Pindborg, med stöd av andra forskare, observerade 
att skörbjugg kan skada odontoblasterna vilket leder 
till irreguljär dentinbildning som eventuellt förslits 
snabbare [16]. Dessutom påpekade Brothwell att 
tandförslitning i vissa fall kan vara av en sådan grad 
och så snabb att normal odontoblastaktivitet inte är 
tillräcklig för att kompensera för förslitningen vilket 
resulterar i pulpaexponering [17]. Ett extremt nersli-
tet bett visas i figur II där tand nummer 36 är expo-
nerad in till pulparummet medan synlig sekundär 
dentinbildning har kompenserat för förslitningen 
av tand nummer 46. Det är tveksamt om brist på 
C- eller D-vitamin har orsakat exponeringen av 
enbart en första molar, även om ojämnt fördelad 
förslitning är en möjlighet. 

Dagens bearbetade och mjuka västerländska 
diet leder som regel till mindre tandförslitning. 
Nyligen har dock dental erosion orsakad av över-
driven konsumtion av sura drycker – främst läsk, 
fruktjuice och sportdrycker – antagit epidemisk 
karaktär bland unga islänningar [18, 19]. 

I Richters och Eliassons studie [13] uppvisade 
många tänder ett slitagemönster som liknar det 
som i dag kan ses hos unga människor med dental 
erosion. I figur IV a–b ses slående likheter mellan 
slitaget av tänder från medeltiden och hos dagens 
unga med ocklusal cupping. Cupping på kuspar och 
i fissurer används som ett kriterium för att skilja på 
lesioner i emalj och dentin orsakade av dental ero-

sion från dem som orsakats av mekaniskt slitage, 
abrasion/attrition [19].

Figur IV visar tydligt hur de buckala och linguala 
emaljytorna uppvisar litet till inget slitage. Denna 
observation indikerar att det befintliga slitaget inte 
orsakats av gastrisk reflux, även om lyft och annat 
tungt arbete kan ha orsakat problem såsom hiatus-
hernia vilket kan medföra att gastrisk syra når mun-
nen och orsakar den här typen av tanderosioner. I 
dag är tanderosioner kopplade till gastrisk reflux 
med ett typiskt kliniskt utseende relativt vanligt 
på Island, prevalensen av detta under medeltiden 
är inte känd [20]. 

Tandslitaget hos medeltidens islänningar kan 
belysas med hjälp av historiska kunskaper om då-
tidens kost och näring. Avsaknaden av salt innebar 
att torkning var en av de två populäraste metoderna 
att bevara mat, oftast för fisk som lufttorkades och 
lagrades som lutfisk. Också kött torkades, men 
vanligast var att marinera det i mjölksyra. Bristen 
på spannmål har inneburit att det i litteraturen finns 
många berättelser om islänningarnas märkliga 
kostvanor, bland annat att de åt torkad fisk i stället 
för bröd [21]. Det är mycket troligt att det extensiva 
tandslitaget hos medeltidens islänningar dels kan 
bero på grovmalen kost, dels på att torkade livsmedel 
blev kontaminerade av damm och i Thjorsardalur 
dessutom av vulkanisk aska. Å andra sidan kan 
bristen på spannmål och frukt vara förklaringen till 
den låga förekomsten av karies i isländska kranier 
från medeltiden. 

Richter och Eliasson [13] och Lanigan [22] har 
påpekat att två av de mest karakteristiska isländ-
ska livsmedlen är mjölkprodukter, nämligen vassle 
(isländska: mysa) och skyr. Vassle är en vattnig bi-
produkt som separerades från ostmassan vid fram-
ställningen av skyr. Vasslen hälldes i trätunnor med 
hål i locket som tillåter jäsning. När processen var 
avslutad hade vasslen övergått i mjölksyra som se-
dan blandades ut med vatten i proportionerna en 
del syra och elva delar vatten. Denna dryck använ-
des ofta till att släcka törsten med fram till mitten 
av det tjugonde århundradet [13, 23]. Mjölksyra var 
det viktigaste konserveringsmedlet på Island, segt 
kött kokades och mjukgjordes sedan genom att ma-
rineras i mjölksyra [23]. Enligt sagorna åt man skyr 
i alla de nordiska länderna under medeltiden. På 
Island var det ända fram till mitten av det tjugonde 
århundradet vanligt att äta skyr upp till tre gånger 
om dagen [11].

Under senare år har det gjorts omfattande studier 
av erosioner hos unga människor på Island. Jensdot-

” Mjölksyra var det viktigaste konserverings
medlet på Island, segt kött kokades och 
mjukgjordes sedan genom att marineras  
i mjölksyra.”
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tir har varit i framkant bland dem som har studerat 
de erosiva effekterna av sura drycker i landet. Sura 
dryckers kapacitet att erodera tandemalj är beroende 
av pH men också av buffertkapaciteten. Jensdottir 
fann att vassle har en mycket hög erosiv potential 
[23]. Man tror att vassle och sýra hade mycket hö-
gre koncentration av mjölksyra än den man finner i 
dagens produkter som är framställda på ett annor-
lunda sätt och under mer kontrollerade former [22]. 

Molarslitaget för två av åldersgrupperna i Rich-
ters och Eliassons studie [13] presenteras i tabell 1 
efter ålder och i tabell 2 efter kön. Tandslitaget var 
större i den äldre åldersgruppen medan det inte var 
någon skillnad mellan könen.

ROTSPETSABSCESSER
I Richters och Eliassons [13] studie hade 45 procent 
av skeletten rotspetsabscesser. Förekomsten var 
signifikant större i gruppen 36 år och äldre jämfört 
med gruppen 35 år och yngre. Prevalensen var ock-
så signifikant högre hos män än kvinnor. Den mest 
troliga orsaken till abscesserna är det kraftiga tand-
slitage som orsakat lesioner in till pulparummet. 
Denna slutsats stöds av det faktum att första mo-
laren som har flest abscesser samtidigt är den tand 
som är kraftigast nersliten (tabell 1 och 2). 

TORI I KÄKSKELETTEN
Prevalensen av torus mandibularis hos islänningar 
och närstående etniska grupper redovisas i tabell 3. 
I Richters och Eliassons material var prevalensen 
50 procent och det fanns ingen skillnad mellan kö-
nen. Medelstora bilaterala tori var den vanligaste 
formen [24]. Förekomsten av torus palatinus hos is-
länningar och närstående etniska grupper presen-
teras i tabell 4. I Richters och Eliassons studie var 
prevalensen 39,5 procent – 47,4 procent bland män 
och 31,6 procent hos kvinnor [25].

På vikingatiden anlade norrmän, svenskar, dans-
kar och kelter bosättningar i Skottland, Irland och 
andra platser på de Brittiska öarna [39]. Genetisk 
isolering och känd genetisk bakgrund gör islän-
ningarna till en intressant population att studera 
angående etniska särdrag såsom tori. Den höga 
prevalensen i Steffensen-materialet av torus man-
dibularis (66,2 procent) med en ungefärlig datering 
till 900–1000 [26] och i studien av Richter & Elias-
son (50 procent) [24] är överraskande med tanke på 
den mycket lägre prevalensen i Norge och Sverige 
(tabell 3). Olyckligtvis är inte frekvensen i Norge 
känd för tiden av bosättningen på Island, men den 
kan ha varit högre då. Man tror att den största delen 
av de som emigrerade till Island kom från Norges 
västkust där prevalensen kan ha varit högre än i om-
rådet kring Oslo [32]. Det är dock intressant att 50,5 
procent av kranierna från en irländsk studie hade 
torus mandibularis men endast 12,1 procent hade 
torus palatinus [33]. I två isländska bosättningar på 
Grönland från tiden strax efter att Island befolkats 

Tabell 1. Tandslitage hos 18–35-åringar och 36 år och äldre i enlighet med 
Brothwells tandslitageindex [17].

Åldersgrupper

18–35 år ≥ 36 år

121 tänder i 13 skelett 207 tänder i 31 skelett

Antal tänder 7 9 9 11 10 7 11 16 26 19 13 8

Högsta värde 2 3 8 9 6 1 9 11 12 11 11 6

Lägsta värde 0 1 2 3 1 0 1 1 5 4 1 0

75 % 1 2 6 7 4 1 6 8 10 10 7 5

Median 0 1 5 6 2 0 3 6 9 8 6 3

25 % 0 1 4 4 1 0 2 6 8 7 6 2

Tand 18 17 16 26 27 28 18 17 16 26 27 28

Tand 48 47 46 36 37 38 48 47 46 36 37 38

25 % 0 1 5 5 1 0 2 6 7 7 5 2

Median 1 3 6 6 3 0 4 7 9 10 6 2

75 % 1 4 6 7 5 1 6 9 10 10 8 5

Lägsta värde 0 1 3 3 1 0 1 2 5 4 3 1

Högsta värde 3 5 8 9 5 2 9 12 12 11 10 7

Antal tänder 12 13 12 10 11 10 10 25 26 21 21 11

Tabell 2. Tandslitage hos män och kvinnor i enlighet med Brothwells 
tandslitageindex [17].

Kön

Män ≥ 18 år Kvinnor ≥ 18 år

163 tänder i 21 skelett 143 tänder i 22 skelett

Antal tänder 12 14 17 15 10 8 4 10 16 13 11 6

Högsta värde 9 11 12 10 11 6 5 10 11 11 7 6

Lägsta värde 0 1 3 3 1 2 0 1 4 4 1 0

75 % 4 7 10 9 6 2 3 6 9 8 6 4

Median 2 6 9 7 5 2 2 4 7 6 6 1

25 % 1 2 6 6 1 1 1 2 6 6 3 0

Tand 18 17 16 26 27 28 18 17 16 26 27 28

Tand 48 47 46 36 37 38 48 47 46 36 37 38

25 % 0 3 5 7 3 1 1 4 6 6 4 0

Median 1 6 8 9 6 2 2 5 7 7 5 1

75 % 5 7 10 10 8 4 3 9 10 10 7 2

Lägsta värde 0 1 3 3 1 0 0 1 5 4 1 0

Högsta värde 6 12 11 11 10 7 9 11 12 11 9 2

Antal tänder 9 18 17 15 16 12 11 18 19 14 14 7

” Tandslitaget var större i den 
äldre åldersgruppen medan 
det inte var någon skillnad 
mellan könen.”
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var som väntat förekomsten av torus mandibularis i 
stort densamma som på Island medan prevalensen 
av torus palatinus var högre [39] (tabell 3).

Steffensen [26] rapporterade en korrelation mel-
lan diet och förekomsten av torus mandibularis 
bland islänningar. På grund av gradvis kallare klimat 
minskade den redan blygsamma odlingen av korn 
och omkring år 1600 hade den helt upphört. Kosten 
bestod som tidigare nämnts företrädesvis av kött, 
fisk och mjölkprodukter och förekomsten av torus 
mandibularis var hög. En minskning av prevalen-
sen torus mandibularis kan observeras i samband 
med den ökade importen av spannmål, socker och 
andra växtprodukter som inleddes kring 1600. En 
liknande minskning av incidensen som följd av en 
övergång från grov inhemsk till mjukare modern 
diet har också beskrivits i andra populationer [39]. 
Även om incidensen av torus mandibularis bland 
islänningar tyder på ett starkt inflytande av pre-
disponerande eller miljömässiga faktorer, såsom 
sammansättningen och beredningen av kosten, har 
det visats i flera väldokumenterade studier att torus 
mandibularis har en genetisk komponent [41, 42]. 
Kostens betydelse för förekomsten har varit svår 
att studera i genetiskt homogena befolkningar med 
inhomogena kostvanor.

PARODONTALT STATUS
Mätningar av avståndet från cementemaljgränsen 
till alveolära benkanten (CEJ–AC) på torkade kra-
nier från gamla populationer har använts som ett 
uttryck för graden av parodontal sjukdom. Det har 
emellertid förekommit en diskussion kring huruvi-
da det verkligen är en sann indikator av parodon-
tit, särskilt eftersom omfattande ocklusalt slitage 
genom livet kompenseras av ytterligare eruption 
vilket ökar avståndet utan att det är orsakat av pa-
rodontal destruktion. Därigenom överskattas sjuk-
domens prevalens och allvarlighetsgrad [43].

I Richters och Eliassons material [4] mättes CEJ–
AC-distansen, men vi känner inte till om andra har 
gjort jämförbara studier på Island. Tänderna var 
belagda med tandsten, och skörbjugg var ett vanligt 
fenomen under flera århundraden. Sagorna beskri-
ver folk med blod i munvinklarna, förmodligen ett 
uttryck för tandköttsblödningar [6].

Genom att jämföra antalet saknade tänder före 
döden med det alveolära benets status på skal-
larna som undersöktes kan man dra slutsatsen att 

Tabell 3. Prevalensen av torus mandibularis hos islänningar och 
närstående etniska grupper.

Etniska grupper Tidsperiod Nr % Forskare

Islänningar 900–1100 133 66,2 Steffensen [26]

Islänningar (Skeljastaðir) < 1104 49 50,0 Richter och Eliasson [25]

Islänningar 1100–1650 55 81,1 Steffensen [26]

Islänningar 1650–1840 67 44,8 Steffensen [26] 

Islänningar 1000–1563 56 67,9 Hooton [5]

Islänningar (Östra  
bosättningen, Grönland) 1100–1200 12 50,0 Bröste et al [27] 

Islänningar (Västra  
bosättningen, Grönland) 1275–1350 56 66,1 Fisher-Møller [28]

Islänningar 1962 2 508 8,8 Dunbar [29]

Islänningar 
(Syd-Thingeyjarsysla) 1973–1975 763 30,0

Axelsson och  
Hedegård [30] 

Islänningar (Norra  
Thingeyjarsysla) 1973–1975 213 12,7

Axelsson och  
Hedegård [30]

Norrmän (Oslo) Medeltid 100 17,0 Schreiner [31] 

Svenskar (Halland och 
Skåne) 1000–1700 963 2,7

Mellquist och  
Sandberg [32]

Irländare (Gallen Priory) 700–1600 99 50,5 Howells [33]

Tabell 4. Prevalensen av torus palatinus hos islänningar och närstående 
etniska grupper.

Etniska grupper Tidsperiod Nr % Forskare

Islänningar 900–1100 103 53,4 Dunbar [29] 

Islänningar (Skeljastaðir) < 1104 39 39,5 Richter [25]

Islänningar 1100–1650 54 66,7 Dunbar [29] 

Islänningar 1650–1840 57 46,5 Dunbar [29] 

Islänningar 1000–1563 59 71,2 Hooton [5] 

Islänningar (Östra  
bosättningen, Grönland) 1100–1200 11 81,8 Bröste et al [27]

Islänningar (Västra  
bosättningen, Grönland) 1275–1350 40 85,0 Fisher-Møller [28]

Islänningar 1962 2,511 2,4 Dunbar [29] 

Islänningar  
(Syd-Thingeyjarsysla) 1973–1975 763 33,3

Axelsson och  
Hedegård [30]

Islänningar (Norra  
Thingeyjarsysla) 1973–1975 213 14,6

Axelsson och  
Hedegård [30]

Norrmän (Oslo) Middle Ages 100 38,0 Schreiner [31]

Norrmän (Oslo, Tønsberg) 1100–1540 161 39,8 Barth [35] 

Svenskar (Halland och 
Skåne) 1000–1700 12.94 17,7

Mellquist och  
Sandberg [32]

Svenskar (Västerhus) 1100–1400 234 6,0 Gejvall [36]

Engelsmän (London) 1600-tal 10,8 Brothwell [37]

Romersk-brittisk Järnåldern 9,7 Brothwell [37]

Anglosaxer 9,2 Brothwell [37]

Irländare (Gallen Priory) 700–1600 91 12,1 Howells [33]

” En minskning av prevalensen 
torus mandibularis kan 
observeras i samband med den 
ökade importen av spannmål, 
socker och andra växtprodukter 
som inleddes kring 1600.”
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marginal parodontit inte var så utbrett som man 
tidigare antagit och inte var huvudorsaken till 
tandförluster. Andra forskare har slagit fast att det 
är mer troligt att tandförluster före döden har or-
sakats av endodontiskt-parodontala problem som 
har uppstått efter kraftigt slitage med exponering 
in till pulparummet [43].

 
KLINISK RELEVANS
Den förväntade livslängden bland människorna i 
det medeltida Island var mellan 26 och 45 år. Tand-
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förlusterna före döden uppgick till cirka 10 procent, 
karies existerade nästan inte alls och extensivt slita-
ge var resultatet av grov kost, damm och vulkanisk 
aska i torkad fisk och kött. Sur vassle som användes 
till att konservera mat och släcka törsten med orsa-
kade erosioner, vilket i sin tur ökade slitaget. Rot-
spetsabscesser som följd av förslitning med expo-
nering av pulpan var vanliga. Förekomsten av tori 
var högre än i Norge och Sverige. Det är osannolikt 
att tandsten i samband med förlust av alveolärt ben 
är huvudorsaken till tandförluster före döden. l

” Genetisk 
isolering och 
känd genetisk 
bakgrund gör 
islänningarna 
till en intressant 
population att 
studera.”


