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Tillägg till förteckning över 
Aron Anderssons tryckta skrifter 
Professor Aron Andersson, som var född 1919 
och i över 40 år verksam vid Statens historis
ka museum, till vars absolut främsta forskare 
han hörde, avled den 7 augusti 1984. Han 
inriktade sig tidigt på den medeltida konsten, 
dä r hans särskilda specialiteter kom att bli 
guldsmedskonst och skulptur. Hans Silbeme 
Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem 14. Jahr
hundert (1956) tillhör de internationella stan
dardverken; andra viktiga arbeten är hans 
publikation om de svenska glasmålningarna i 
Die Glasmalerein des Mittelalters in Skandinavien 
(1964) liksom de volymer han skrivit i Me
dieval Wooden Sculpture in Sweden, corpusverket 
om de medeltida träskulpturerna i Statens 
historiska museum. Mycket av hans forskning 
gällde just museets material, och en stor del 
har han publicerat i Fornvännen, till vars fliti
gaste medarbetare han hört sedan 1950. 

1972 invaldes han i Vitterhetsakademien, 
dä r han under en följd av år fungerade som 
sekreterare i den historisk-antikvariska klas
sen. Han hyllades på sin 65-årsdag med en 
festskrift — Den ljusa medeltiden där en förteck
ning över hans tryckta skrifter, sammanställd 
av Margit Engström, ingick. Ytterligare någ
ra äldre titlar samt de arbeten som publice
rats efter festskriften förtecknas nedan. Sten 
Karlings minnesord över Aron Andersson 
finns publicerade i Vitterhetsakademiens årsbok 
1985. 

lill Aron Anderssons minne har en fond 
som bär hans namn tillkommit genom en in
samling. Fonden förvaltas av Svenska Forn
minnesföreningen, vars ordförande han var 
vid sin bortgång; dess ändamål är att stödja 
yngre forskare inom medeltidens konst- och 
kulturhistoria. Fonden står öppen för framti
da donationer. 
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