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att ta tanke, den här bokens titel, handlar både om 
att ta sig rätten att tänka och om insikters konkreta mate-
rialisering i mer teoretisk mening – i synnerhet utifrån fun-
deringar kring hur man som litteraturvetare kan historisera 
ett litterärt material. kanske var 1700-talets sentimentala 
romangenre politisk just för att den behandlar känslor, och 
inte tvärtom? Vilka blir de litterära konsekvenserna av vad 
ett samhälle väljer att minnas och vad det vill glömma bort? 
kan allegorisk framställning gestalta den traditionella his-
torieskrivningens andra? genom att betrakta litterära verk 
dels som svar på estetiska och politiska spörsmål, och dels 
som sociala praktiker snarare än som statiska objekt, blir 
det uppenbart i kristina Fjelkestams läsningar av rousseaus 
Julie, staëls Delphine, Balzacs Adieu, Woolfs The Voyage 
Out och Barnes Nightwood att konst kan utgöra en högst 
aktiv samtalspartner. samtidigt är det viktigt att inte identifie-
ra sig med det förflutna, utan istället ta hänsyn till skillnaden 
mellan nu och då. Därmed kan våra frågor till det förflutna inte 
bli annat än anakronistiska, men just därför blir också fråge-
ställningarna intressanta, rentav viktiga, för vår egen samtid. 

”kom ihåg mig” 
robin Vote i Nattens skogar

KristinaFjelkestam f. 1967, är docent 
i litteraturvetenskap och lektor vid linköpings 
universitet. tidigare har hon bland annat skrivit 
monografierna Det sublimas politik. Emancipa-
torisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner 
(2010) och Ungkarlsflickor, kamrathustrur och 
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