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har nu udgivet bogen Den Figurrige Golgatascene. En rejse gennem kristendommens kunsthistorie.

Jens Bruun har, som afslutning på skabelsen af det store katalog over de danske middelalderlige altertavler,
undersøgt, hvilke veje Den Figurrige Golgatascene, et af de hyppigst sete motiver på de danske

middelaldertavler, har gennemløbet fra Oldkirken og indtil Reformationen i Danmark.
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