
1 
 

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier  

Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet)  

Sist oppdatert 21.12.22 
 
Teksten nedenfor består hovedsakelig av sitater fra ulike kilder, og er ikke en vitenskapelig framstilling. Kildene er i mange 
tilfeller fra aviser og populariserende fagbøker. Teksten er forholdsvis usystematisk og springende, men introduserer noen 
begreper, navngir sjangrer, skisserer en historisk utvikling m.m. Leksikonet kan fungere som en idébank for studier og gjøre 
oppmerksom på de mange perspektivene det går an å ha på et emne. Verken framstillingsformen eller måten det henvises til 
kilder på er ment som forbilledlig. Leksikonet er en lagringsplass, med lav terskel for å samle fagstoff og dele det med alle 
interesserte. 

 
 

Stream of consciousness  

(_litterær_praksis) Norsk: “bevissthetsstrøm” (eventuelt “indre monolog”). 
Gjengivelse av en persons kaotiske og mer eller mindre ubevisste tanker og følelser 
– “tanker, erindringsbrokker, assosiasjoner, følelser, ønskeoppfyllende 
dagdrømmerier” (Andreotti 1990 s. 104). Kjente forfattere som har brukt stream of 
consciousness som fortellemåte mye er James Joyce, Virginia Woolf og William 
Faulkner.  
 
“Stream of consciousness er en form for tankegjengivelse som søker å avspeile 
bevissthetens ustrukturerte strøm ved å oppløse den strukturerte tekstens mønstre 
og ved å bryte med syntaktiske og eventuelt også ortografiske konvensjoner. Ved å 
forkaste de normale reglene for skriftlig tekst vil denne litterære teknikken gi 
inntrykk av å være en form for uredigert referat av den menneskelige 
tankestrømmen, slik at teksten framstår som en avskrift av tankens flukt snarere 
enn som et planlagt og gjennomarbeidet kunstnerisk produkt.” (Claudi 2010 s. 164) 
Både det sublime og det skitne dukker opp i bevisstheten, smått og stort, nåtid og 
fortid, sentrum og periferi i det som (her og nå) omgir personen. Personen er på en 
farefull reise i et osean av detaljer (Zéraffa 1972 s. 220). Bevissthetsstrømmen viser 
fram et mikrokosmos som ustanselig opprettholder seg selv (Zéraffa 1972 s. 429). 

Det er en “stylistic technique for presenting subjective, unspoken ideas, 
impressions and sensations (or what Robert Humphrey handily calls the “prespeech 
level” of consciousness) as it was developed by writers like Dorothy Richardson, 
James Joyce, and Virginia Woolf” (Brister 2010 s. 20). Bevisstheten gjengis i et 
slags “uutviklet stadium” der følelser, assosiasjoner, minner, ideer og dagdrømmer 
blander seg i hverandre i nåtid (Raimond 2002 s. 151). Kjærlighetssorg, hodepine, 
gleden over et vakkert landskap, bekymring for bagasje som er på avveie, et vondt 
minne osv. – strømmer på i bevisstheten (Raimond 1985 s. 266).  

“Stream of consciousness is a narrative style that tries to capture a character’s 
thought process in a realistic way. It’s an interior monologue, but it’s also more 



2 
 

than that. Because it’s mimicking the non-linear way our brains work, stream-of-
consciousness narration includes a lot of free association, looping repetitions, 
sensory observations, and strange (or even nonexistent) punctuation and syntax – 
all of which helps us to better understand a character’s psychological state and 
worldview. It’s meant to feel like you have dipped into the stream of the character’s 
consciousness – or like you’re a fly on the wall of their mind. Authors who use this 
technique are aiming for emotional and psychological truth: they want to show a 
snapshot of how the brain actually moves from one place to the next. Thought isn’t 
linear, these authors point out; we don’t really think in logical, well-organized, or 
even complete sentences.” (Liz Delf i https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-
stream-consciousness; lesedato 08.08.22)  

“[W]hen May Sinclair introduced the phrase “stream of consciousness” in her 1918 
Egoist review of Dorothy Richardson’s first Pilgrimage books (“In this series there 
is no drama, no situation, no set scene. Nothing happens. It is just life going on and  
on. It is Miriam Henderson’s stream of consciousness going on and on. And in 
neither is there any grossly discernible beginning or middle or end” […]) […] 
Sinclair “borrowed” the metaphor of the stream of consciousness from William 
James but, as “a student of philosophy who published two books on the subject 
[Sinclair] recognized the imprecision of the term. Stream, on one hand, connotes 
unity and continuity and suggests an active, creative self; on the other hand, it 
evokes multiplicity and change and a view of the self as a passive receiver of 
impressions” (437). […] in Richardson’s style, “the intense rapidity of the 
seizures,” Sinclair writes, “defies you to distinguish between what is objective and 
what is subjective either in the reality presented or the art that presents” (446). The 
stream of consciousness in fiction, then, was initially recognized for the way it 
blended or collapsed the subjective and objective or the “inner” and “outer.” ” 
(Brister 2010 s. 27-28) 

Noen fortellemåter ligger nær opp til stream-of-consciousness, uten helt å være det: 
“ ‘near’ stream-of-consciousness, perhaps, since the narrative mode remains third-
person.” (Weavis 2002 s. 77) Likheten er blant annet at leseren får tilgang til en 
persons indre verden med spontanitet og brå tankesprang. 
 
Personen snakker med seg selv i en intern monolog som i prinsippet ikke kan høres 
av noen andre, og vi lesere hører noe som vi i prinsippet ikke er tiltenkt å høre 
(Jean-Marc Limoges i http://narratologie.revues.org/6795; lesedato 19.01.15). 
Dorrit Cohn har kalt det “autonom monolog” (Tadié 1987 s. 245). Leserne av en 
tekst får vite hva en person tenker, uten at noen av personene i fortellingen får den 
samme informasjonen. Leserne er altså svært tett på personens psyke. 
Bevissthetens “mikro-bevegelser” blir gjengitt (Bessières 2011 s. 182).  
 
“The convention of stream of consciousness has it that there is no externally 
motivated organization of the character’s thoughts, nor, of course, a narrator to 
make a selection among them.” (Chatman 1988 s. 194) Chatman skiller mellom 
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indre monolog og stream of consciousness, mens andre litteraturforskere ikke gjør 
det. 
 
“With the convention of interior monologue, we take the fragments as occurring 
one after the other, enacting the movement of consciousness. […] The interior 
monologue reflects or, more exactly, is somebody’s subjectivity.” (Perkins 1987 s. 
229) 
 
Opplevelse og fortelling skjer tilsynelatende samtidig (Pottbeckers 2012). Det 
fortelles i nå-situasjonen det en person tenker og føler. “In the standard interior 
monologue, the problem of writing is purely and simply bracketed out, obliterated. 
How could this language arrive at being written, at what moment could writing 
recover it? These questions are left carefully in the shadows.” (Dorrit Cohn sitert 
fra Pottbeckers 2012) 
 
Melvin Friedmans bok Stream of Consciousness: A Study in Literary Method 
(1955) skiller “between genre (“stream of consciousness designates a type of novel 
in the same way as ‘ode’ or ‘sonnet’ designates a type of poem”) and the interior 
monologue, to which he adds the importance of “sensory impression” which is 
“concerned with the region furthest from the focus of attention”: it is “the writer’s 
nearest attempt at recording pure sensations and images” […] Friedman is 
particularly interested in what he sees are musical elements (like the “leitmotiv” 
and “fugue” (14-16)) in the narratives which approximate the extra- or non-
linguistic aspects of consciousness.” (Brister 2010 s. 67) 
 
Den tyske litteraturforskeren Erich Auerbach skriver om modernistiske teksters 
tendens til “hensynsløse subjektivistiske perspektiver” (Auerbach 1988 s. 512). 
Tankestrømmer som litterær praksis uttrykker ofte “en subjektivistisk og 
relativistisk epistemologi som stiller radikalt spørsmål ved muligheten for en 
objektiv virkelighetserkjennelse og subjektets identitet” (Borchmeyer og Žmegač 
1994 s. 209). 
 
Bruken av stream of consciousness synes å gjøre fortelleren fraværende og 
anonym, og representere en “avkomponering” av fortellingen (Zéraffa 1972 s. 166; 
på fransk “décomposition”). Denne litterære praksisen kan brukes til å uttrykke at 
ethvert menneske har sin egen sannhet (Zéraffa 1972 s. 167). Alle er desorientert i 
verden, men enhver orienterer seg ut fra sitt eget ståsted, der detaljene spiller en 
essensiell rolle. Ved bruk av stream of consciousness kan mennesket framstå som 
noe åpent, umiddelbart og uavsluttet – et vesen uten skjebne. Men det kan også 
framstå som lukket, nærmest som en søvngjenger, som leseren venter på at skal 
våkne (Zéraffa 1972 s. 180 og 182). Jeget blir aldri “nådd” eller “erobret”, det 
forblir fragmentert, flytende, spredt ut som inntrykk og løse tanker. 
 
Forfattere som vil bruke stream of consciousness, velger ofte romanpersoner som 
er i forholdsvis ordinære, dagligdagse situasjoner, fordi dette viser hvor mye mental 
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aktivitet som foregår selv om den ytre situasjonen ikke er dramatisk (Raimond 
1985 s. 267). 
 
Bevisstheten følges i tid og rom på en umiddelbar og dynamisk måte, og slik at 
bevisstheten framstilles som nærmest identisk med det den fylles av (Zéraffa 1972 
s. 159 og 163). Personene føler seg ufullbyrdete og opplever et indre kaos fordi de 
ikke klarer å ha tiltro til det omgivende samfunns verdier, enten det er moralske, 
sosiale, politiske eller til og med psykologiske gjengse oppfatninger (Zéraffa 1972 
s. 153). Stream of consciousness egner seg til å presentere en verden der det som 
skjer virker forvirrende, usikkert, sprikende og i tilblivelse (Raimond 1985 s. 275). 
Det kan gi leseren en opplevelse av det i tilværelsen som virker grunnløst, tilfeldig, 
og uttrykke hvordan tiden flyter (Raimond 1985 s. 280). 
 
“Monologens menneske er alltid for nær eller for langt fra sitt eget liv, og for nær 
eller for langt unna sin egen bevissthet. Når han slutter å være fascinert av det 
aktuelle, blir han et bytte for den mentale alkymien som hans lidenskap for det 
umiddelbare har skapt. I både den ene og den andre situasjonen opphever han 
språket som ordnet diskurs med logiske artikulasjoner og som i prinsippet forståelig 
for alle. Dermed ødelegger han de verdiene som denne diskursen representerer.” 
(Zéraffa 1972 s. 199) 
 
Mennesket har evne til å binde sammen det ikke meningsfulle i den ytre verden, 
overskride det fragmentariske, men kan også ende i ikke-autentisitet (Zéraffa 1972 
s. 226-227). Mennesket lever i en tvetydig mellomposisjon eller veksling. “Det 
samme ordet “tid” uttrykker av og til den absurde diskontinuiteten i det konkrete 
universet, og av og til det motsatte, nemlig den vidunderlige kontinuiteten i denne 
lovede flommen: bevisstheten. Dreier det seg egentlig om tid?” (Zéraffa 1972 s. 
243) 
 
Litteraturforskeren Michel Zéraffa har hevdet at stream of consciousness formidler 
et budskap om at hvert menneske er isolert, som den usynlige delen av isfjellet 
under vann, uten kommunikasjon med andre (1972 s. 138). Forfatteren får fram det 
bevegelige som befinner seg under det faste, det mangfoldige bak det enhetlige, og 
skisserer en person som ikke er en refleks av det sosiale liv (Zéraffa 1972 s. 200). 
Personligheten er som Penelopes vev, alltid uviss og uferdig. Robert Humphrey 
bruker betegnelsen “suspended coherence” om den søkingen etter sitt eget selv som 
Joyces Leopold Bloom og andre tilsvarende romanfigurer driver med (gjengitt fra 
Zéraffa 1972 s. 151). Personene som vi opplever innenfra bevissthetsstrømmen, 
opplever seg ikke som identiske med seg selv (Zéraffa 1972 s. 152). De frie 
assosiasjonene nærmest oppløser personen i en serie øyeblikk (I. Meyerson gjengitt 
fra Zéraffa 1972 s. 167). “I “bevissthetsstrøm-romanen” med dens assosiasjons-
teknikk blir til slutt jeg-bevisstheten oppløst.” (Willberg 1989 s. 11) Selv om en 
person ikke er en enhet, kan personen besitte kraft til å skape sammenheng både 
innover i seg selv og utover i verden (Zéraffa 1972 s. 166). Bevisstheten framstilles 
mer som et sett av funksjoner enn som tilstander (Zéraffa 1972 s. 158). 
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Menneskets indre verden, vår psyke, er en åpen kjegle mot dypet, samtidig som den 
avgrenser hva vi oppfatter i den ytre virkelighet: 
 
 

 
 
Mennesket har en svært kompleks bevissthet, med forskjellige nivåer og 
hukommelse i forskjellige “etasjer” (Raimond 1985 s. 264). 
 
Det som gjengis i tankestrømmen, kan være vrimlende, men utydelig, dypt, men 
flyktig, og stream of consciousness fungerer som en slags “oversettelse” av denne 
unnvikende, ukjente mentale aktiviteten (Raimond 1985 s. 267). Stream of 
consciousness har blitt oppfattet som et “instrument” for å oppdage det 
underbevisste (Raimond 1985 s. 266). 
 
Den franske forfatteren og litteraturkritikeren Maurice Blanchot mente at indre 
monolog skaper et inntrykk hos leseren av en forbløffende høy grad av realitet og 
sannhet i teksten. Det er som om de mentale mekanismene kommer til orde uten 
innskrenkning, i sin opprinnelige renhet (“pureté” på fransk), som vi får innblikk i 
selve sjelens arbeid (“le travail même de l’âme”; Blanchot 1943 s. 279). Det er en 
framstilling av psykiske funksjoner “slik de manifesterer seg i øyeblikket” (Zéraffa 
1972 s. 8). Det er fri assosiasjon, “at the opposite pole from ‘thinking to some 
purpose’ ” (Seymour Chatman sitert fra Borchmeyer og Žmegač 1994 s. 209). 
 
Litteratur som bruker dette virkemidlet har blitt karakterisert som “a type of fiction 
in which the basic emphasis is placed on the exploration of the pre-speech levels of 
consciousness for the purpose, principally, or revealing the psychic beings of the 
characters.” (http://www.bachelorandmaster.com/literaryterms/stream-of-
consciousness-technique.html#.WAR_8027paQ; lesedato 17.10.16) Vår bevissthets 
usammenhengende og mangfoldige vesen kommer til uttrykk, vårt mentale livs 
stadige vekslinger. Et menneskes personlighet og verdier er alltid noe relativt ut fra 
personens sansninger, reaksjoner og tolkninger her og nå (Zéraffa 1972 s. 112). 
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Innen modernismen tenderer personer til å “smelte sammen med deres umiddelbare 
representasjoner, prekære, kaotiske [representasjoner]” (Zéraffa 1972 s. 137). 
 
Stream of consciousness deler ikke opp bevissthetsprosessen i årsaker og 
virkninger, men plasserer alt i samme stadium, nåtiden, og ligner dermed 
surrealistenes “automatiske skrift”, deres frie assosiasjoner som ble skrevet ned slik 
de strømmet på (Raimond 1985 s. 265). Det er gjengivelse “uten bremser” 
(Raimond 1985 s. 287). Men den automatiske skriften ble skrevet av en person som 
gjenga sine egne drømmerier, begjær osv., ikke en fiktiv persons tankestrøm 
(Raimond 1985 s. 268-269). Franskmannen Pierre d’Exideuil beskrev i 1929 
stream of consciousness-teknikken som en dykkerklokke som sender oss ned til det 
uavklarte og ukjente i dypet. Teknikken ble også sammenlignet med stenografi, 
men da som en hurtignedskriving av det latente, ikke av det ferdig formulerte 
(Raimond 1985 s. 267). 
 
I Modern and Modernism: The Sovereignty of the Artist, 1885-1925 (1985) kaller 
Frederick R. Karl stream of consciousness “the epitome of modernism […] his 
argument for a loosening of the restrictive definitions in order to “seek how the 
stream can be used as both technique and content, as both form and matter [. . .] as 
situation and scene” (232), offers a much more inclusive and intuitive way to 
approach texts of the interwar period. Karl’s concise definition of the stream of 
consciousness as “that area of expression which blurs boundaries between rational 
and irrational, logical and illogical” (232) echoes comments made by the first 
reviewers of the novels of Joyce and Woolf” (Brister 2010 s. 76). 
 
“Here’s a literary example from Mrs. Dalloway, by Virginia Woolf: “For having 
lived in Westminster – how many years now? Over twenty,– one feels even in the 
midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush, or 
solemnity; an indescribable pause; a suspense (but that might be her heart, affected, 
they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a 
warning, musical; then the hour, irrevocable.” This passage is about Clarissa 
Dalloway’s connection to the city, linking her own heartbeat to the clock’s chimes. 
But it’s also a good example of stream of consciousness: it has associative thoughts 
(moving from the clock chimes to her influenza), unusual syntax (all those semi-
colons!), and sensory details (like sound, music, and the feeling of a heartbeat).” 
(Liz Delf i https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-stream-consciousness; 
lesedato 08.08.22) 
 
I Principles of Psychology (1890) skrev den amerikanske psykologen og filosofen 
William James: “Consciousness does not appear to itself chopped up in bits. Such 
words as “chain” or “train” do not describe it fitly … It is nothing jointed; it flows. 
A “river” or a “stream” are the metaphors by which it is most naturally described. 
In talking of it hereafter, let us call it the stream of thought, of consciousness. [...] 
Every definite image in the mind is steeped and dyed in the free water that flows 
round it. With it goes the sense of its relations, near and remote, the dying echo of 
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whence it came to us, the dawning sense of wither it is to lead.” (her sitert fra 
Leblond 2010 s. 234-235) 
 
“The individual consciousness – the essence of identity – is neither stable nor 
definable. There is no one self, constant in time. Just as our physical form evolves 
at the level of cells and atoms, so our minds – our thoughts and attitudes – undergo 
perpetual change. For William James, ‘some kind of consciousness is always going 
on. There is’, he explains, ‘a stream, a succession of states, or waves, or fields [.. .] 
of knowledge, of feeling, of desire, of deliberation, etc., that constantly pass and 
repass, and that constitute our inner life.’ It is a stream, to paraphrase Heraclitus, 
into which one may not enter twice. This did not mean for William James, 
however, that the self is lost or dissipated. The very image of a stream suggests a 
single, organic entity – possessing both form and continuity – more than a disparate 
abundance of molecules. ‘One state [of consciousness] will seem to be composed 
of hardly anything but sensations, another of hardly anything but memories, etc.’, 
William James explained. ‘But around the sensation, if one consider carefully, 
there will always be some fringe of thought or will, and around the memory some 
margin or penumbra of emotion or sensation.’ ” (Weavis 2002 s. 177-178) 

“As Frederick J. Hoffman writes in Freudianism and the Literary Mind, though the 
psychological novel “existed long before Freud’s work on the dream or his 
subsequent statements about the unconscious, it is his ‘depth psychology’ which 
has been responsible for the variations upon [the stream of consciousness] form” 
(130). In his excellent cultural study, The Twenties: American Writing in the 
Postwar Decade, Hoffman states that “the most important single formal result of 
the Freudian influence was not surrealism but the ‘stream of consciousness’ 
technique” (246); and, despite the objections to Freudian psychoanalysis by writers 
like Joyce, it was no doubt due to the popularity of Freud that the stream of 
consciousness novel entered into the cultural vocabulary. […] it is apparent that the 
general reader (and the general writer) considered the stream of consciousness 
synonymous with “Freudian style,” ” (Brister 2010 s. 69-71 og 73). 

“The stream-of-consciousness technique is almost invariably applied to persons of 
an extremely ‘introverted’ type, to neurotics and those of unbalanced mind, or to 
occasional states of mind of normal individuals bordering on obsession or 
delirium.” (Moretti 1999) 
 
Ofte har ifølge Franco Moretti bruken av virkemiddelet “noget til fælles. De er alle 
stilarter for exceptionelle omstændigheder: besvimelse, delirium, selvmord, 
dødskamp (eller mere afdæmpet: opvågnen, beruselse, søvnløshed, panik). Hos 
Joyce derimod er stream en stil for den absolutte normalitet: for en almindelig 
person, på en almindelig dag. Den er hverdagsagtig, rolig, fri til at se sig omkring 
og til at lege med de stimuli, der møder den fra alle sider. Den er en storbyens 
stream, har jeg sagt flere gange, og det er faktisk i en storby, at den først opstår, 
dog ikke i Dublin, men i Paris, i 1887, i en novelle af Edouard Dujardin: Les 
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lauriers sont coupées. Hovedpersonen, Daniel Prince, må her tilbringe adskillige 
timer med at vente på sin elskerinde: en tom tid, hvor han ikke har noget at give sig 
til og derfor lader sine tanker flyde i mange forskellige retninger (med den 
forkærlighed for mad og smukke forbipasserende, som klart foregriber Leopold 
Bloom [i romanen Ulysses av James Joyce]).” (Moretti 1999) Ulysses sin “stream 
er den eneste [inntil 1922], der ikke skammer sig over sig selv. Den forsøger ikke at 
være poesi. Den accepterer banaliteten, og også betydningsløsheden. [...] En 
generation af store forfattere bliver vildledt af ønsket om med det samme at give 
deres stream en mening. Joyce derimod holder sig på vejen og accepterer uden 
videre den  nye tekniks beskedne narrative funktion og umådelige banalitet.” 
(Moretti 1999) 
 
“The term ‘interior monologue’ has always been misleading in describing Joyce’s 
narrative technique since Joyce combines interior monologue with third-person past 
tense narration among other styles. Typically the narrative shifts from the diegetic 
to the mimetic quite rapidly, often several times within one paragraph. This 
technique, which is an extension of style indirect libre, is much more supple and 
versatile than a straightforward interior monologue since it allows the author to 
account for the objective world without forcing excessive coherence on the 
characters’ thoughts. Furthermore, the Joycean modulation of interior monologue 
blurs the boundaries between ‘interiority’ and ‘exteriority’.” (Lernout og Mierlo 
2004b s. 365) 
 
“Slut  med  at  ville omforme meningsløsheden: vil man noget med den, må man – 
som netop Flaubert – få den til at tale, som det den er. Og ser man så, at der i omløb 
er en ny teknik, velforsynet med meningsløse detaljer, så prøver man den. Ja, 
måske er det sådan, Joyce ankom til stream of consciousness, og jeg gentager: til 
stream som teknik for det meningsløse – for den banale hverdagslighed, ikke for 
den værdifulde.” (Moretti 1999) 
 
“Shiv K. Kumar, in Bergson and the Stream of Consciousness Novel [1962], argues 
that Henri Bergson’s ideas of “duration” (“la durée”) and “flux” offer a fuller 
reading of the novels of Joyce, Woolf, and Faulkner, because it is in keeping with 
James’s idea of a “continuity of consciousness without which it could not be called 
a stream” (15). According to Kumar, the idea of “flux” is what “Bergson designates 
as la durée, a process of creative evolution which does not lend itself to any logical 
or intellectual analysis. La durée or psychological time thus becomes the 
distinguishing feature of the stream of consciousness novel”; “The new novelist,” 
Kumar claims, “accepts with full awareness inner duration against chronological 
time as the only true mode of apprehending aesthetic experience” (7). […] it is 
common to encounter phrases like the “flux of consciousness” and a character “in 
the process of becoming” in critical discussions of stream of consciousness texts” 
(Brister 2010 s. 69). 
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Pionerer for denne litterære praksisen er den franske forfatteren Édouard Dujardin 
(romanen Laurbærtrærne er hugget ned, 1888) og østerrikeren Arthur Schnitzler 
(de lange novellene “Løytnant Gustl”, 1900 og “Frøken Else”, 1924). Schnitzler 
var inspirert av Laurbærtrærne er hugget ned da han skrev “Løytnant Gustl” 
(Yvonne Heckmann i https://journals.openedition.org/ml/5229; lesedato 11.11.22). 
 
Dujardins roman er en ungkarsroman (Yvonne Heckmann i https://journals.open 
edition.org/ml/5229; lesedato 11.11.22). Persongalleriet er lite, og det er ikke en 
hendelsesrik fortelling. Hos Dujardin er det lille som finnes av handling konsentrert 
både i rom og tid (seks timer), og gjelder en forelsket ung mann, Daniel Prince, og 
hans psyke. Prince er dessuten nesten alltid alene. Det er en indre, dialogisk 
konfrontasjon mellom selvet og de andre (Yvonne Heckmann i https://journals. 
openedition.org/ml/5229; lesedato 11.11.22). Daniel Princes indre stemme er full 
av formaninger, advarsler og irettesettelser overfor seg selv. All sosial omgang han 
har med andre – enten han faktisk omgås andre eller tror han er observert av andre 
– får preg av å være et slags skuespill, og bare det å gå inn på en kafé ligner i hans 
stream of consciousness på når en klassisk tragediehelt går til kamp (Yvonne 
Heckmann i https://journals.openedition.org/ml/5229; lesedato 11.11.22). På et 
bord ved siden av sitter en gift kvinne som Prince føler seg tiltrukket av, og han 
prøver å skrive en liten beskjed til henne, men er så usikker og nervøs at han ender 
med å svelge papirlappen.  
 
I sin bok om den indre monolog fra 1931 fortalte Dujardin at han skrev 
Laurbærtrærne er hugget ned med “den dumdristige ambisjonen å overføre til det 
litterære område wagnerske framgangsmåter [...] sjelens liv uttrykt gjennom det 
ustanselige trykket av musikalske motiver [...] uten logisk orden, slik det er med de 
blaffene som stiger opp fra eksistensens dybder” (sitert fra Raimond 1985 s. 47). I 
den samme boka skrev Dujardin: “Den indre monologen er, på poesiens område, 
den språkføringen som verken har tilhørere eller er uttalt, men der en person 
uttrykker sine mest intime tanker, så nært det ubevisste som mulig, forut for enhver 
logisk organisering, det vil si i en tilstand der det fødes, ved hjelp av setninger med 
et minimum av vanlig syntaks, for å gi inntrykket av “usortert vare” ” (her sitert fra 
https://journals.openedition.org/ml/5229; lesedato 11.11.22). 
 
Dujardin skrev av han med Laurbærtrærne er hugget ned ønsket å overføre 
Wagners musikalske framgangsmåte til det litterære området (her gjengitt fra 
https://journals.openedition.org/ml/5229; lesedato 11.11.22). Dette innebar å skrive 
rhizomatisk, dvs. å skape et nettverk av tallrike forbindelser, mangfoldig og uten 
tydelig hierarki. Hos Wagner er de musikalske ledemotivene knyttet til følelser som 
er statiske, blokkerte, ikke i utvikling. Også Schnitzler brukte lignende ledemotiver 
i sine noveller med stream of consciousness for å få fram personenes indre tvang og 
blokkeringer (Yvonne Heckmann i https://journals.openedition.org/ml/5229; 
lesedato 11.11.22). I “Løytnant Gustl” er det repetisjoner og variasjoner av 
ledemotiver, f.eks. med de mange repetisjonene av ordet “drepe med pistol” (tysk 
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“totschieβen”), “skyte seg en kule i hodet” og “Steffi” (som er hans elskerinnes 
fornavn). Gustl preges både av dødsdrift og seksuell drift. 
 
“As Edouard Dujardin establishes in his monograph, Le monologue intérieur 
(1931), the invention of the new genre that he inaugurated with the novella Les 
Lauriers sont coupés (1887) was inspired by his intimate knowledge of the 
compositions of Richard Wagner. […] the various techniques of musical 
composition, notably the different types of motives and leitmotive and their 
influence on Dujardin’s experiments in interior monologue, which in turn, inspired 
two attempts on the part of the Austrian writer Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl 
(1906) and Fräulein Else (1924). […] how far these works go in the application of 
musical techniques to exemplify the underlying meanderings of the polyphonic 
voices of the unconscious. Rhizomatic in form, they give the reader the impression 
that they are witnessing the natural order of nascent thought – what Dujardin 
describes as the “tout-venant”: outpourings freed from the constraints of the logical 
discursive organisation.” (Yvonne Heckmann i https://journals.openedition.org/ml/ 
5229; lesedato 11.11.22) 
 
Den tyske forfatteren Richard Beer-Hofmann brukte gjennomgående indre 
monolog i sin novelle “Georges død” (1900) (Grabert, Mulot og Nürnberger 1983 
s. 243). I britisk litteratur var Dorothy Richardson en av de første som brukte 
teknikken, bl.a. i romanen Pointed Roofs (1915). Dujardin publiserte i 1931 en 
sakprosatekst kalt Den indre monolog (Borchmeyer og Žmegač 1994 s. 208). Han 
oppfattet virkemiddelet som “en tale forut for enhver logisk organisering” (sitert fra 
Raimond 1985 s. 268). 

Amerikaneren Gertrude Athertons roman Black Oxen (1923) ble en bestselger. 
Boka begynner slik: “Talk. Talk. Talk. … Good lines and no action … said all … 
not even promising first act … eighth failure and season more than half over … 
rather be a playwright and fail than a critic compelled to listen to has-beens and 
would-bes trying to put over bad plays … Oh, for just one more great first-night … 
if there’s a spirit world why don’t the ghosts of dead artists get together and inhibit 
bad playwrights from tormenting first-nighters? … Astral board of Immortals 
sitting in Unconscious tweaking strings until gobbets and sclerotics become 
gibbering idiots every time they put pen to paper? … Fewer first-nights but more 
joy … also joy of sending producers back to cigar stands . . . Thank God, no longer 
a critic ... don’t need to come to first-nights unless I want … can’t keep away . . . 
habit too strong … poor devil of a colyumnist [sic] must forage … why did I 
become a columnist? More money. Money! And I once a rubescent socialist . . . 
best parlor type … Lord! I wish some one would die and leave me a million! […] 
Clavering opened his weary eyes and glanced over the darkened auditorium” (sitert 
fra Brister 2010 s. 77-78). 

“While we come to learn who Lee Clavering [i Athertons roman] is, where he 
comes from, and the kind of women he likes in the exposition that follows, it is 
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nevertheless disarming to encounter such a “modernist” passage in a novel of such 
marked popular appeal. Not only was the contemporary consumer of mass-market 
fiction expected to recognize the codes of consciousness without any prefatory 
explanation, but also to do that which has come to define modernist reading 
practice: defer understanding and work through defamiliarization in order to 
construct the meaning of the text. Without making too much of the opening of 
Atherton’s novel, it must be noted that it not only calls into question the assumption 
that literary modernism hovered above the most popular fiction, but also the 
presumption that the bestselling fiction of the interwar period was so because it 
offered a palliative realism to a public resistant to stylistic experimentalism.” 
(Brister 2010 s. 78) 

Den engelske forfatteren George Warwick Deepings roman Sorrell and Son (1925) 
“employed and adapted signifiers of “prespeech levels of consciousness” (for 
example, when the gentlemanly Mr. Roland walks into his shabby hotel room, we 
are told, “His mental comments followed immediately upon his visual perceptions” 
” (Brister 2010 s. 66). Roland har tanker som dette: “No wardrobe. Now – where 
the devil –? Faded green paint, – dirty paper – strings of pink roses between black 
and white lines. One hook off door. Carpet – h’m –, I wonder what a vacuum 
cleaner would fetch out of it. Brass bed, one knob missing. Yellow chest of 
drawers, one handle missing”.  

Stream of consciousness samsvarer ifølge Alexis Nouss med innsikter innen 
psykologien (1995 s. 74). Den amerikanske psykologen William James kan anses 
som en slags teoretiker for stream of consciousness-virkemidlet i litteraturen: “In 
Principles of Psychology (1890), James pictured the human mind as not simply 
responding to external stimuli but as a fluid and continuous process best expressed 
through metaphors of a “flow”, “river,” or “stream” of thought and emotion. His 
“stream of consciousness” phrase was soon to have rich implications both for 
literature and the other arts in much improved techniques for rendering mental 
experience – interior monologue, impressionistically heightened prose, and a 
subtler rendering of speech and dialogue.” (Ro 1997 s. 100) 
 
“William James and a quoted definition from his Principles of Psychology, like the 
following: Consciousness, then, does not appear to itself chopped up in bits. Such 
words as “chain” or “train” do not describe it fitly as it presents itself in the first 
instance. It is nothing jointed: it flows. A “river” or “stream” are the metaphors by 
which it is most naturally described. In talking of it hereafter, let us call it the 
stream of thought, of consciousness, or of subjective life. (55) Steinberg declares 
that this “is a figure of considerable vividness and admirably characterizes the 
meanderings of the mind on the verge of dissolution into the unconscious” ” 
(Brister 2010 s. 73). 
 
I begynnelsen av sin bok Stream of consciousness in the Modern Novel (1954) 
skriver Robert Humphrey at skriften skal avspeile “the prespeech levels of 
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consciousness [that] are not censored, rationally controlled, or logically ordered [...] 
unmediated and appearently self-generated” (sitert fra Helland 1996 s. 110 og 112). 
Humphrey utdyper med et historisk perspektiv: “whereas the classical 
psychological novel or roman d’analyse was mainly concerned with the high level 
of “rational communicable awareness,” “the stream of consciousness fiction […] is 
concerned with these levels that are more inchoate than rational verbalization – 
those levels on the margin of attention.” The technique of “free association” freed 
the representation of consciousness from the chains of linear chronological time, 
allowing it the “ability to move freely in time” and “find its own time sense.” 
Humphrey further elucidates this temporal freedom of consciousness: “[…] the 
psychic processes, before they are rationally controlled for communication 
purposes, do not follow a calendar continuity.” ” (her sitert fra https://jscholarship. 
library.jhu.edu; lesedato 07.01.20) 
 
“[S]kriften er samlende – innbefatter fornemmelser, følelser, forestillinger, 
foretrekkelser og innbildninger [...] disse innsiktene også innbefatter det okkulte, 
det åndelige – altså kunnskap som vi ikke vet hvor kommer fra. I likhet med 
naturalistene hadde stream of consciousness-forfatterne en intensjon om å beskrive 
livet ”som det er”. Forskjellen ligger i oppfatningen av hva som er essensielt ved 
“livet” – der naturalistene legger ytre forutsetninger til grunn for sin ”avbildning”, 
vil stream of consciousness-forfatterne se individets psykiske liv som viktigst å ta 
fatt i.” (Helland 1996 s. 110) “Stream of consciousness befatter seg mest med de 
bevissthetsnivåer som ligger nærmest overflaten, og som dermed er mest utsatt for 
påvirkninger fra den ytre verden gjennom sansning. [...] Dette har også en “praktisk 
side”: De lavere nivåene er lengre borte fra den språklige orden, og således 
vanskeligere å “fange i ord”.” (Helland 1996 s. 114) 
 
Ofte er det snarere en indre dialog enn en indre monolog, dvs. en dialog mellom “to 
forskjellige personlighetsfasetter” (Pottbeckers 2012). Jeg’et er splittet, samtidig 
som det er flyktig og driver med ulike typer selvrefleksjon. Stemmene i jeg’ets 
indre kommer ikke bare fra individets private psyke, men også fra religiøse, 
politiske og sosiale autoriteter, eller det Freud kalte “overjeget”. Det kan dreie seg 
om samvittighetskonflikter som utspiller seg. “Den mest radikale utformingen av 
denne jeg-pluraliteten nås når individet blir oppmerksom på det potensielle “andre 
jeg” og fører en diskusjon med denne som om det var en annen person.” 
(Pottbeckers 2012) 
 
“Tiden kan utvides infinitt, brytes opp i enkeltdeler eller komprimeres til et 
øyeblikks gjenkjennelse. [...] gir rom for samtidighet i presentasjonen av fortid, 
nåtid og fremtid.” (Helland 1996 s. 114-115) Den litterære teknikken i slike 
romaner minner om “filmens “time- and space-montage” [...] tidsmontasje: 
Subjektet forblir fast i rommet, men beveger seg fritt i tid. Denne metoden gir blant 
annet rom for å applikere idéer fra et tidsperspektiv på idéer tilhørende et annet. 
Den andre metoden tillater det motsatte forholdet: Rommontasje, hvor subjektet er 
tidsmessig fastlåst, men med forandrende romlig areal. Dette gir mulighet for 
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formidling av flere synsvinkler innenfor et fastsatt tidspunkt. Denne siste metoden 
blir blant annet brukt hos Virginia Woolf, som en metode til å knytte sammen, 
metonymisk, hovedpersoner som aldri møtes, men som er sammenbundet av 
samtidige hendelser i tid og rom.” (Helland 1996 s. 115)  
 
I Knut Hamsuns roman Mysterier (1892) er kapittel 4 og 18 “revolutionary in the 
extended use of mostly uninterrupted interior monologue – the only longer example 
before Mysteries seems to be Edouard Dujardin’s novel Les Lauriers sont coupés 
from 1888” (Humpál 1989 s. 99). Den russiske forfatteren Vsevolod Michajlovič 
Garšins roman Fire dager (1877) oppleves som en indre monolog hos en såret 
soldat, men viser seg overraskende på slutten å være soldatens skriftlige 
opptegnelser. “Vsevolod Garshin was the outstanding new writer in Russia between 
Dostoyevsky and Chekhov. […] the compact war story Four Days […] pioneers 
stream-of-consciousness technique” (http://www.angelclassics.com/garshin/from-
the-reminiscences-of-private-ivanov-and-other-stories/; lesedato 11.11.15). 
 
I Arthur Schnitzlers novelle “Løytnant Gustl” (1900) er hovedpersonen en løytnant. 
“På vej ud fra en koncert optræder en ung officer arrogant og  pralende over for sin 
bager, bliver offentligt ydmyget af ham og beslutter at tage  livet af sig inden 
daggry. Novellen fortæller om Gustls sidste nat, i en stream, som angsten for den 
forestående død gør mere og mere usammenhængende.” (Moretti 1999) Teksten 
har blitt tolket som kritikk av den militære æreskodeksen i den østerrikske arméen.  
 
“Viennese author Schnitzler’s brief 1901 novel depicts the Austrian crisis at the 
turn of the century and the impending collapse of the dream of the empire. Bored at 
the opera, egocentric young Lieutenant Gustl contemplates which women are 
flirting with him; the fact that there are too many Jews in the army, which is the 
reason for “all this anti-Semitism”; and an upcoming duel with a doctor who made 
an unflattering remark about the military. After the concert, impatient in the coat 
check queue, Gustl gets into a quarrel with a baker who threatens to break Gustl’s 
sword in two if he doesn’t calm down. Convinced he’s been dishonored, Gustl 
decides he must commit suicide and spends the night walking the streets, weighing 
the repercussions of killing himself. When he arrives at his favorite cafe for a final 
breakfast, he becomes elated on learning that he can go on living because the baker 
died of a stroke just after their encounter. This novel is an early embodiment of 
modern skepticism and despair. Written in interior monologue, it demonstrates a 
Freudian influence, while its historical and literary impact remains its strong point” 
(https://www.goodreads.com/book/show/797388.Lieutenant_Gustl; lesedato 07.12. 
21).  
 
Gustls “militære overjeg” viser hvor utenfra-styrt han er når det gjelder muligheten 
for å begå selvmord. I den indre dialogen han fører med seg selv om valget mellom 
liv og død, bruker han ikke “du” om seg selv, men “Gustl”. Det dialogiske i den 
indre monologen er altså ikke intime selvbetraktninger, men snarere en imaginær 
dialog med en militær person av høyere rang, slik at det virker som om han 
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kritikkløst overtar denne andre personens oppfatninger som en del av sitt eget jeg 
(Pottbeckers 2012). Hans indre dialog blir “a fierce indictment of the Austrian 
military system”, med “soulless automates who have noe real notion of human 
feelings” (Nils Ekfelt sitert fra Pottbeckers 2012). 
 
I Schnitzlers “Frøken Else” (1924) er hovedpersonen Else 19 år gammel. Hun 
kommer fra Wien og tilbringer noen feriedager på hotell. Elses bevissthet har noe 
febrilsk, overopphetet ved seg. Hun er forvirret, og lager indre, fiktive dialoger, og 
tenker inn imellom med barnespråk. Hennes far, en advokat og lidenskapelig 
gambler, risikerer total økonomisk ruin hvis ikke Else kan få lånt en stor sum av en 
kjenning av familien som også bor på hotellet. Mannen aksepterer på betingelse av 
at han får se Else naken. I løpet av noen få timer – som vi følger gjennom hennes 
indre stemme – bryter hun psykisk sammen, slik at hun både viser seg offentlig 
fram naken og tar livet av seg med sovemedisin. “[T]he title heroine’s mind [is] 
providing a parallel to the demise of the Austrian monarchy” hevder Solveig Olsen 
(2006 s. 368). 
 
I Schnitzlers “Frøken Else” er det ikke minst ordene i morens ekspress-brev som 
plager den unge kvinnen, til hun bryter helt med det som er forventet av henne. 
Hennes bevissthet er full av ulike hensyn eller motiver i konflikt med hverandre, og 
som til slutt kommer til uttrykk i et smil som både er fullt av protest, glede og 
hysteri (Yvonne Heckmann i https://journals.openedition.org/ml/5229; lesedato 
11.11.22). 
 
Tankestrømmen avslører hos Schnitzler en persons ønsker, begjær og frykt, som er 
fulle av inkonsistenser og brudd, ofte som et “resonansrom” for krav samfunnet 
setter til individene (Pottbeckers 2012) 
 
“Hvis Anna Karenina og Gustl er bange for at blive sindssyge, så bliver Else det 
rigtigt: tvunget til at opgive sin egen ære for at redde faderens bliver hun så 
overvældet af denne double bind, at hun til sidst dør af det. Dermed fastslås den 
sammenhæng, som Anna Karenina og Gustl lod ane: stream som galskabens 
teknik.” (Moretti 1999) 
 
Litteraturforskeren Franco Moretti omtaler “nu glemte værker som Blue Voyage 
(med hovedpersonen Demarests forpinte søvnløshed); eller 5000 (en  historie om  
et  langdistanceløb, hvor løberen Monnerot ved  målet besvimet  falder om  på  
jorden); eller Quinze rounds, hvor bokseren Battling ender på sindssygeanstalt efter 
at være blevet slået ud. [...] C. Aiken: Blue Voyage, Schribner’s, New York 1927; 
D. Brage: 5000. Recit sportif, Nouvelle Revue Française, Paris 1924; H. Decoin: 
Quinze rounds. Historie d’un combat, Flammarion, Paris 1930. [...] I disse tilfælde 
kan man ligefrem ‘måle’ strømmens intensitet, fordi dens formelle karakteristika – 
paratakser, tilfældige associationer, forkert grammatik, udvidelse af øjeblikket – 
ikke er  konstante gennem hele historien, men tværtimod hele tiden forandrer sig. 
De kommer og går, og de tiltager, netop når lidelsen tiltager. Jo flere slag, Battling 
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rammes af, jo mere interessant bliver hans stil. Desto mere personen er i livsfare, 
desto mere levende bliver strømmen altså.” (Moretti 1999) 
 
William Faulkners roman The Sound and the Fury (1929) inneholder bruk av 
stream-of-consciousness der “a series of happenings are filtered first through the 
mind of the mentally retarded Benjy; then through the consciousness of the 
sensitive, intellectual Quentin Compson; then from the perspective of the unfeeling, 
vicious Jason Compson; and finally through an impartial third-person story teller. 
In each case, the style used to render the mental flow is adapted to fit the 
personality and state of mind of the individual character” (Ro 1997 s. 183). 
Faulkner bruker indre monolog for å uttrykke absurditetens framtreden i en verden 
der den grunnleggende orden har forsvunnet (Zéraffa 1972 s. 165). Faulkner roman 
er et eksempel på “den modernistiske bevissthetsroman” (Nünning og Nünning 
2002 s. 37). Erkjennelsen av det mentale livets kompleksitet gjør at den 
tradisjonelle oppfatningen av det enhetlige og “ansvarlige” individ mister 
overbevisningskraft. Men Faulkner oppfatter også det indre, subjektive rom i 
mennesket som et potensial for en totaliserende humanisme (Zéraffa 1972 s. 427). 
 
“William Faulkner’s “Barn Burning” [1939] offers a short glimpse into the young 
boy Sarty’s “stream-of-consciousness” thought processes. At the start of the story, 
Sarty identifies the man who tries to prosecute his pyromaniac father as his 
“father’s enemy” before thinking “our enemy... ourn! mine and hisn both! He’s my 
father!” […] What anxieties or tensions does this repetition reveal in Sarty’s 
worldview, and how do these tensions foreshadow later elements in the plot?” (Liz 
Delf i https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-stream-consciousness; lesedato 
08.08.22)  
 
Forfattere som Joyce og Faulkner vil ifølge Jean Garapon “rekonstruere tanken i 
den tilstanden den blir født, i kokvarm før-logikk” (1988 s. 66). 
 
En annen forfatter som brukte denne teknikken var amerikaneren Waldo Frank 
(Raimond 1985 s. 263). “In 1917 Waldo Frank published The Unwelcome Man. 
This was followed by Our America (1919), The Dark Mother (1920), City Block 
(1922), Rahab (1922), Holiday (1923) and Chalk Face (1924). Harvey Pekar has 
argued: “Though marred by a naive romanticism, these works were perhaps the 
first American use of stream-of-consciousness technique... Frank was deeply 
concerned with social and political problems, above all the integration of the 
individual into the modern social order.” ” (https://spartacus-educational.com/USA 
frank.htm; lesedato 14.03.22)  
 
Den amerikanske forfatteren John Dos Passos bruker noen steder i romantrilogien 
U.S.A. (1930-36) “semi-autobiographical “Camera Eye” impressions written in 
surrealistic stream-of-consciousness style which link subjective consciousness and 
historical fact” (Ro 1997 s.185). “[S]tream of consciousness-delene (‘Camera 
Eye’), som er temmelig svære at forstå, bliver normalt perspektiveret af 
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journalistiske passager, biografier over historiske personer og lange naturalistiske 
beretninger. Også i Carlos Fuentes’ Morte di Artemio Cruz følges stream-delene 
altid af narrative passager, som giver os nøglen til dem.” (Moretti 1999) 
 
Den danske litteraturforskeren Sven Møller Kristensen bruker i boka 
Impresjonismen i dansk prosa 1870-1900 (1955) begrepet “indre monolog” om 
lange tekstpartier med gjengivelse av tanke i fri indirekte stil. Møller Kristensen har 
blitt kritisert for å bruke begrepet på denne måten, fordi det da omfatter tekst med 
tredje persons pronomen og verb i preteritum (altså ikke første person og presens 
slik det er i vanlige monologer). 
 
Eksempler på andre verk med mye stream of consciousness: 
 
Valery Laurbaud: Elskere, lykkelige elskere (1921) 
 
James Joyce: Ulysses (1922) – i avslutningen av romanen er det et ekstremt 
eksempel på kaotisk tankestrøm 
 
Virginia Woolf: To the Lighthouse (1927) – tankestrømmen veksler fra person til 
person og mange tids-lag glir over i hverandre 
 
Conrad Aiken: Blue Voyage (1927) 
 
Emil Boyson: Yngre herre på besøk (1936) 
 
Bryan Stanley Johnson: Albert Angelo (1964)  
 
Simone de Beauvoir: “Monolog” (1967) – en lang novelle 
 
John Maxwell Coetzee: In the Heart of the Country (1977) 
 
Jon Fosse: Stengd gitar (1985) 
 
Friedrich Christian Delius: Vindusplass Mogadischu (1987) – fortelleren er en 
fiktiv kvinnelig passasjer på et fly som ble kapret av terrorister i 1977; 
gisseldramaet fant faktiske sted og varte i 106 timer fram til flyet ble stormet av 
politiet 
 
Hilda Hilst: “An Avid One in Extremis” (på engelsk 1989) – en novelle av en 
brasiliansk forfatter, publisert i antologien Landscapes of A New Land: Short 
Fiction by Latin American Women (1989); store deler av Hilsts forfatterskap er 
preget av stream of consciousness 
 
Irvine Welsh: Filth (1998) 
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Stig Sæterbakken: Sauermugg (1999) 
 
Pablo Llambías: … rasende … (2008) 
 
Molly Blooms lange indre monolog i Joyces Ulysses fungerer som “et svar på den 
estetiske og den ideologiske krisen for den tradisjonelle realistiske roman” 
(Michael Makropoulos i Lüdeke 2011 s. 24). Litteraturforskeren Erich Heller kaller 
resultatet av Joyces teknikk “en melodiøs flom av uavbrutte artikulasjoner, med de 
hemmelige soveromssamtaler som jeg’et fører med jeg’et” (1963 s. 16). 
 
Joyce fortalte i 1930 at han stod i gjeld til Dujardin (Zéraffa 1972 s. 144). Et kort 
utdrag fra siste kapittel i Joyces Ulysses: “tenk om vi alle betalte 5 shilling hver 
eller lot ham få betale og inviterte en annen kvinne sammen med ham hvem Mrs 
Fleming og kjørte ut til Furry Glen eller Strawberry Beds så går han og undersøker 
alle hestehovene først som han bruker med brevene nei ikke når Boylan er der ja 
med litt kald kalvestek og skinke på sandwichene det ligger noe småhus der nede 
for enden av bredden nettopp av den grunn men det er skrekkelig varmt han sier 
forresten ikke Bank Holiday dessuten kan jeg ikke fordra de skrekkelige utspjåkete 
kvinnemenneskene  ute på en slik dag annen pinsedag er også en motbydelig dag 
ikke det minste rart at den bien stakk ham da er det bedre ved stranden men aldri i 
livet om jeg skal ut i en båt igjen med ham ved siden av den gangen han fortalte 
båtmannen i Bray at han kunne ro hvis noen spurte ham” (Joyce 1996 s. 635) 
 
Franskmannen Valery Larbaud skrev tidlig på 1920-tallet noveller med stream of 
consciousness, og han utviklet også teorier om denne skrivemåten. Samlingen 
Elskere, lykkelige elskere (1921) dediserte han “to James Joyce, my friend, and the 
only begetter of the form I have adopted in this piece of writing” (sitert fra 
Raimond 1985 s. 261). En av sine noveller dediserte han til Edouard Dujardin, og 
han skrev et forord til en ny utgave av Laubærtrærne er hugget ned i 1924. Ulike 
varianter av tankestrøm ble deretter brukt av forfatterne Jean Schlumberger, Léon 
Bopp, Pierre Jean Jouve, Emmanuel Berl, Jean-Richard Bloch og Albert Cohen 
(Raimond 1985 s. 261).  
 
“Larbaud described the interior monologue in U[lysses] in order to introduce this 
concept of narrative technique to the French (Larbaud 1922a, 400-01). Joyce 
discussed his use of the interior monologue extensively with Larbaud and 
mentioned the influence of Edouard Dujardin’s 1888 novel Les Lauriers sont 
coupés. [...] Dujardin wrote his own study of the interior monologue, where he 
stressed his contributions, in 1931. Discussions of the interior monologue became 
so common that Jean Giraudoux sarcastically commented in his novel Juliette au 
pays des hommes, ‘what intrigued Paris at this time certainly wasn’t death, it was 
the interior monologue’.” (Lernout og Mierlo 2004b s. 364) 
 
“Selv om han var en stor beundrer af Joyce, konstruerer Larbaud sin novelle fra 
1923, Amants, heureux amants, over bevidsthedens revanche efter en nat med 
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udskejelser (“Hvor er det dejligt at komme til sig selv, med sindet renset, klart og 
roligt efter forvirring og delirium ...”; Gallimard, Paris 1952, s. 129). Selv Brages 
og Decoins sportshelte er bevidste strateger (“Man ser jo nogle ting, i pauserne 
mellem runderne, og  man gør sig sine tanker!”, Quinze rounds, s.  70).” (Moretti 
1999)  
 
Larbaud så en uheldig side ved bruken av stream of consciousness, fordi det å si 
“alt” kan ende med å si ingenting, altså ikke noe som leseren kan forstå og synes er 
meningsfullt (Raimond 1985 s. 269). Og sannsynligvis lar det seg heller ikke gjøre 
å gjengi med ord det som er ordløst: sansninger, vage ideer, dagdrømmer, flyktige 
følelser (Raimond 1985 s. 270). Derfor setter Larbaud i sine egne tekster stadig inn 
forklarende setninger som skal hjelpe leseren, slik at ikke det dunkle skal bli for 
dominerende (Raimond 1985 s. 273). 
 
Virginia Woolfs To the Lighthouse sin “tredjepersonforteller dreier rundt og 
reflekterer snart den enes, snart den andres blandede følelser og ustadige 
oppfatninger. Teknikken når et høydepunkt i en lang middagsscene midtveis i 
romanen, et bilde på fellesskap som løser seg opp i psykologiske avgrunner og 
fortiet splid. […] Og ut av all denne subjektiviteten, av alle disse indre livene som 
blir opplyst av Woolfs roterende lyskjegle, kommer naturligvis en objektivitet som 
de allvitende tredjepersonfortellerne hos Balzac, Zola, Dickens – den gamle skolen 
av realister og naturalister – bare innbilte seg å besitte.” (Frode Johansen Riopelle i 
Morgenbladet 23.–29. april 2021 s. 47) 
 
Den første delen av den danske forfatteren H. C. Branners roman Drømmen om en 
Kvinde (1941) “is clearly inspired by Joyce’s stream-of-consciousness technique. 
The plot consists of four people sitting in a villa on the edge of town, playing cards. 
The scene around the card table is composed of glimpses from the consciousness of 
the four players, partly depicting immediate impressions, mixing them with 
memories and reflections, partly dissolving into fantasies about the other players, 
so that long passages leave us in doubt as to which level of consciousness we find 
ourselves on. The scene runs to 160 pages, and though Branner himself referred to 
the influence of Joyce, one may well wonder if the dinner scene in Virginia 
Woolf’s To the Lighthouse is not just as obvious.” (Lernout og Mierlo 2004a s. 
119) 
 
I Frankrike ble stream of consciousness ofte brukt i relativt korte tekster, f.eks. i 
Jean Schlumbergers ca. 30 sider lange novelle “Den begravde” (1928; fransk tittel 
“L’enseveli”) og Emmanuel Berls “Saturne” (1927) (Raimond 1985 s. 283). “Den 
begravde” har blitt kalt en mental monolog (Raimond 1985 s. 293), ved at vi får 
medoppleve tankene til en soldat som er begravd under en haug med jord og stein. 
Soldaten prøver å holde fast på sin egen identitet, i motsetning til en slags 
“oppløsning” av jeg’et som finnes hos Joyce og andre forfattere. En liten stund 
hengir soldaten seg til drømmerier som får han til å glemme situasjonen, men 
panikken lar seg ikke fjerne. Han føler også en moralsk fortvilelse og angst for å dø 
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før han har ytt sitt beste. Schlumberger anvendte stream of consciousness også i 
“Dialoger med den sovende kroppen” (1925) og i romanen Saint-Saturnin (1931). I 
den sistnevnte bruker han stream of consciousness til å framstille bevissthets-
innhold som noe som egentlig ikke lar seg kommunisere mellom mennesker 
(Raimond 1985 s. 297). 
 
I Schlumbergers “Den begravde” snakker soldaten med seg selv, i en indre dialog. I 
noen tilfeller er det hodet som snakker til kroppen: “Slutt å dunke mot jorda. Idiot, 
slutt å dunke. Idiotiske hender, hold dere i ro! Herregud, jeg klarer ikke å stikke 
dem i lommene mine, å holde dem nede!” (novelleteksten er her sitert fra 
https://journals.openedition.org/narratologie/6948; lesedato 16.12.21). Han har 
også noen eksistensielle eller filosofiske refleksjoner: “Det er håpet som fortærer 
menneskelivet. Det er det som alltid har gitt meg falske forhåpninger, trukket 
blikket mitt mot dumme forfengeligheter. Uten det hadde jeg sikker kunne gitt alt 
jeg kunne. Det viktige er å se verken til høyre eller til venstre. Det er ingen løsning, 
ingen hjelp, ingen mulig frelse; det er tanken som må fylle meg nå. Ikke bare ha 
den i hodet, men overbevise hele kroppen, til den ikke protesterer mer. Du vet 
utmerket godt at du er dømt, at det ikke finnes redning; så hvorfor denne 
komedien?” (sitert fra samme sted). 
 
Skrivestilen i “Den begravde” har mange ellipser (markert med …), utropstegn og 
spørsmålstegn. Ordbruken vitner om sterke følelser. Utropstegnene kan forstås som 
uttrykk for spontane følelser, med veksling mellom redsel, protest, håp, ønsker, 
fortvilelse (Carmen Camero Pérez i https://journals.openedition.org/narratologie/69 
48; lesedato 16.12.21). Familie, venner og soldatkamerater dukker opp i hans 
bevissthet, med til dels intime detaljer. Han tenker på sin kone og datter: “Jeg burde 
ha etterlatt et brev med råd om ikke å selge huset … Hun kommer ikke til å finne 
nøkkelen til skuffen […] For sent; det er for sent! Det er en tanke som hodet mitt 
nekter å akseptere … […] Jeg er noe som eksisterer … Jeg er noe … Jeg er …” 
(her sitert fra https://journals.openedition.org/narratologie/6948; lesedato 16.12.21). 
Til slutt opplever soldaten en slags eksistensiell intensitet og finner fred før døden 
inntreffer. 
 
Den sveitsiske forfatteren Léon Bopp bruker stream of consciousness i romanen 
Jean Darien (1924) til å uttrykke menneskelivets oppstykkethet, oppsmuldring og 
livet som “støv i vinden” (Bopp sitert fra Raimond 1985 s. 295).  

Den amerikanske forfatteren Fannie Hurst sin “influence in the 1920s and 30s 
crossed literary, political, and social boundaries. As the highest paid short-story 
writer of the time, a veritable darling of publisher William Hearst, her light shone 
brightly in New York City and beyond. […] Hurst’s experimentation with narrative 
style and stream-of-consciousness reveals an early desire to participate in “high” 
modernist aesthetic practices.” (Elizabeth C. Decker i https://academicworks.cuny. 
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2586&context=gc_etds; lesedato 14.03.22) 
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Amerikanske Nella Larsen skrev blant annet romanen Passing (1929), der 
hovedpersonene Irene og Clare møtes igjen etter tolv år uten kontakt. “Larsen uses 
stream of consciousness as the reader has access to Irene’s fragmented and half-
conscious thoughts without any interference of the narrator. Indeed, Irene seems 
shocked and her ideas are completely indistinct. She makes free associations or 
associational logic as she goes from a thought to a completely different one. In this 
context, when thinking of getting down to see what happened to Clare, Irene 
wonders “should she put on her coat? Felise had rushed down without any wrap. So 
had all the others. So had Brian. Brian! He mustn’t take cold. She took up his coat 
and left her own” […] Thus, Irene goes from thinking about what the others will 
think about her not rushing to ask about her friend, to the necessity of taking her 
husband’s coat so that he will not “take cold”. This illogical and totally immoderate 
association of ideas is a typical feature of the stream of consciousness. […] The use 
of the stream of consciousness here seems to imply that she tries to prevent and 
even reverse the deadly sequence leading to death and to a “cold body” […] Irene 
is even unable to finish her sentence as she does not want to admit that she has 
something to do with her friend’s death. This break in her string of thoughts, 
conveyed by generally incoherent speech in is also characteristic of the stream of 
consciousness. Irene does not allow herself to remember what happened” (Lamia 
M. Touati i https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01955243/document; lesedato 
14.03.22).   

Innslag av virkemiddelet finnes også i tyskeren Thomas Manns roman Lotte i 
Weimar (1939) og i østerrikeren Hermann Brochs roman Vergils død (1945). 
Franskmannen Michel Butors roman Modifikasjonen (1957) er en lang monolog i 
“du-form” som minner om stream of consciousness.  
 
Virginia Woolfs “skepticism about the fiction-making enterprise is a persistent 
element in her thought. In the summer of 1926 she wrote in her diary that ‘the 
greatest book in the world’ would be one which ‘was made entirely and solely with 
the integrity of one’s thoughts. Suppose one could catch them before they became 
“works of art”?’ Here is a similar longing for an unmediated reality, for a ‘little 
language’ which would rescue the actual from its fictional distortion. […] it quickly 
becomes clear that the dark side of this desire is a flood of mere process, a formless 
and undifferentiated stream, and Woolf was equally possessed by the desire for 
‘effort’ and resistance, of which […] art was the chief means.” (Warner 1987 s. 
103) 
 
Woolf skiller seg fra andre kjente forfattere som bruker stream-of-consciousness-
teknikken ved at den indre stemmen veksler fra person til person. “De mange 
forskellige subjektive bevidstheder relativerer og kompletterer gensidigt hinanden 
[…] Denne flerhed at jeg’er og den glidende bevægelse ind og ud af forskellige 
synsvinkler er […] et bevidst modtræk mod både den mandlige selvhævdelse og 
den selvbiografiske kvindelige snæverhed, Woolf kritiserer i sin essaystik” (Ørum 
1985 s. 364). I A Writer’s Diary (publisert posthumt i 1953) skriver hun om det 
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“damned egotistical self” som Joyce og Richardson operer med, og som for henne 
virker innsnevret og begrensende. En lignende teknikk som Woolfs, med mange 
personers indre monologer, brukes i den franske forfatteren Roger Nimiers roman 
Den blå husaren (1950). 
 
I essayet “Modern Fiction” (1919) skrev Woolf: “The mind receives a myriad 
impressions – trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. 
From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms.” (her sitert 
fra Nicholls 1995 s. 264) 
 
“The abundance of these techniques in modernist fiction rightly indicates a 
corresponding preoccupation with the broad issues that characterise impressionism: 
flux and transience, immediacy, uncertainty, subjectivity, and the complex 
nebulosity of selfhood. Following from these, in turn, are concerns with isolation, 
alienation, and the fragmentation of culture and society. […] Given, then, these 
various similarities, it is not surprising to hear distinct echoes of [Walter] Pater in 
Woolfs account of the ‘mind receiving] a myriad impressions [...] an incessant 
shower of innumerable atoms’ ” (Weavis 2002 s. 217-218) 
 
Hos Dorothy Richardson, Joyce, Woolf og andre brukes teknikken for å vise 
hvordan alle “nivåer” i en person – fra det overflatiske til det intime, og fra det 
mest sosiale til det minst sosiale – hele tiden blandes sammen (Zéraffa 1972 s. 58). 

Romanen England Made Me (1935) av den britiske forfatteren Graham Greene 
bruker teknikken: “Linked to the use of motifs is the deployment of stream-of-
consciousness internal monologues. But what was astonishing in Joyce’s Ulysses 
and in some Virginia Woolf in the 1920s, has become a cliché, a stock-in-trade by 
the mid-1930s. Another handy way to cram together a handful of verbal motifs and 
call it a character’s personality. Scattered through the text are (mercifully) short 
chapters devoted to the stream-of-consciousness thoughts of Anthony and Kate. [Et 
eksempel fra boka:] “I awake and Erik sleeping and his hand cold on my side. He 
said to me, ‘Laurin’s ill,’ but I knew it was not that. So tired he was. Never seen so 
tired now asleep so cold his hand. Anthony asleep now, the scar below the eye, the 
knife slipping upwards suddenly through the rabbit’s fur, the scream, he went on 
screaming, no control the matron said. I woke in the middle of the night hearing 
him fifty miles away. Knew he was in pain. Father ill. They wouldn’t let me go. 
The French exam all that day long the irregular verbs and twice the supervisor went 
out with me to the lavatory. I spoke to her and she said to me: ‘You mustn’t speak 
until you have handed in your paper.’ Like an old married couple after thirty years. 
A silver copper what d’ye call it golden wedding ring.” (pp.71-2)” (https://astro 
fella.wordpress.com/2014/09/28/england-made-me-graham-greene/; lesedato 
24.01.20) 

“Clarice Lispector var journalist, sosietetskvinne og Brasils store forfatterikon. […] 
1943 publiserte hun sin første roman, Perto do coração selvagem, som på engelsk 
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er oversatt til Near to the Wild Heart. […] Lispector blir ofte sammenlignet med 
James Joyce – som utga Ulysses to år etter at Lispector ble født. Slektskapet ble 
påpekt allerede ved utgivelsen av debutromanen, skrevet i en stream-of-
consciousness-stil som også kjennetegnet Joyce.” (Morgenbladet 11.–17. desember 
2015 s. 50) 
  
“Mexican novelist Carlos Fuentes from La muerte de Artemio Cruz (1962) through 
Terra nostra (1975). Artemio Cruz and the novel which follows it, Zona sagrada 
(1967), represent variants of the modernist interior monologue novel, which 
focuses on the characteristic grid which each mind imposes on the outside world, or 
through which it assimilates the outside world. Each of these novels employs a 
different situational topos associated with the interior monologue convention, a 
different type of distortion of the mental grid.” (McHale 1987 s. 15) Fuentes “was 
an imaginative and innovative novelist who moved smoothly between genres. 
Social documentary, stream of consciousness, myth, fantasy, ghost stories and 
political commentary flowed from his pen […] The Death of Artemio Cruz (1962) 
was one of the first Latin American novels to use “stream of consciousness” and 
betrayed Fuentes’s debt to the Modernists. The novel described a dying man 
looking back on the uprising in which he rose to power, only to see his ideals 
corrupted and betrayed. An exploration of the 1910-20 Mexican revolution, which 
the author considered “a political failure but a cultural watershed”, the novel gained 
him international recognition.” (http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/ 
culture-obituaries/books-obituaries/9270675/Carlos-Fuentes.html; lesedato 
31.10.14) 
 
Den engelske forfatteren Eva Figes brukte i romanene Winter Journey (1967) og 
Konek Landing (1969) det som har blitt kalt “clear inheritors of stream-of-
consciousness techniques”, i den førstnevnte f.eks. på denne måten: “Forget. The 
clock ticking over. Let go, back black, pitch black midnight, not a glimmer, soft 
coals on my eyes and in my skull. Nothing stirs, not a bird. Nothing is. Who wants 
light anyway. Let it go, let it wash, backwash, dark waves breaking, washing round 
my skull. Locked in chaos, the dark cave” (her sitert fra https://journals.open 
edition. org/ml/5294?lang=en; lesedato 31.08.22).  
 
Den franske forfatteren Nathalie Sarraute brukte en form for stream of 
consciousness-teknikk som hun kalte tropismer. Mennesker har for Sarraute et 
“indre og privat psykisk liv som er mer eller mindre usynlig, og et annet ytre 
hverdagsliv som kommer åpent og direkte til uttrykk i det daglige samvær med 
andre, og som er preget av sosiale og kulturelle konvensjoner. Mens den indre 
virkelighet – hvor tropisme-spillet dominerer – er en rå og ubearbeidet psykisk 
materie, er den ytre virkeligheten preget av omgivelsenes forventninger og nettet av 
gjeldende sosiale regler, koder og etiketter. Således kan man tenke seg at det i 
mange, kanskje de fleste sammenhenger vil oppstå en motsigelse mellom indre og 
ytre virkelighet hos den enkelte, og også mellom de to plan det interpersonlige 
samspill mellom mennesker foregår på. […] det dulgte og mer uhåndgripelige 
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psykiske samspill mellom dem i det man kan kalle det underliggende inter-
personlige rom. Mens de enkelte talesekvensene i “la conversation” i disse verkene 
er uthevet f.eks. med nytt avsnitt, innledende tankestrek og/eller anførseltegn  
(= direkte tale, replikker), domineres “la sous-conversation” av komplekse indre 
monologer og av et intrikat billedspråk.” (Hans Erik Aarset i http://folk.ntnu.no/ 
hansera/Aarset/pdf/aarset.pdf; lesedato 07.01.20) 
 
“Gunnar Larsens roman Week-end i evigheten (1934) kan betegnes som 
modernistisk og inneholder innslag av stream of consciousness-teknikken. 
Romanen framstiller det som må forstås som en indre reise, altså en reise inn i 
hovedpersonens psyke eller sinn. Gjennom denne reisen vinner hovedpersonen 
kontakt med sin egen fortid og med egne minner, og dette leder til et omslag fra en 
kaotisk og fragmentert virkelighetsopplevelse i innledningen til en harmonisk 
situasjon ved romanens slutt. [...] stream of consciouness-lignende partier, hvor 
hovedpersonens tanker gjengis i tilsynelatende ukontrollert og ustrukturert form.” 
(Claudi 2010 s. 164-165) 
 
Teksten i Emil Boysons roman Yngre herre på besøk (1936) er ofte utformet “som 
“ekte” stream of consciousness, hvor det fortalte ikke er ordnet på annen måte enn 
som inntrykk som strømmer gjennom en bevissthet” (Helland 1996 s. 113). 
Romanfiguren Thomas Kolvhagen er ifølge Bjørg Helland “dyp” nok til “å bære 
fremdriften [i romanen] alene ved sine kontemplasjoner, noe som i langt større grad 
lar hans bevissthetsstrøm råde grunnen alene, uten forklarende eller utfyllende 
innblanding fra fortelleren” (1996 s. 117). I et bind av norsk litteraturhistorie i 1955 
skrev Philip Houm om Yngre herre på besøk: “Å knipe øyeblikket helt og 
fullstendig, det er å få med, på rette plass og med rette grad av virkelighet, alle 
innslag som inni hverandre bestemmer sinnets farge i det samme ene nu: slik tenker 
Thomas Kolvhagen i en stille stund, og nettopp slik er Emil Boysons krav til form. 
Avstanden til James Joyce og stream-of-consciousness-teknikken er her liten – 
mindre enn i noen annen norsk bok fra mellomkrigsårene.” (sitert fra Helland 1996 
s. 108) 
 
Et utdrag fra Yngre herre på besøk: “Det fins så mange steder en vei omtrent som 
denne; og omtrent noget slikt må jeg engang ha vandret forbi på én av dem . . . Nei, 
jeg bare så og ikke husket, jeg så som jeg ser på noget nytt, og ingenting rørte ved 
nogen følelse i mig; men midt inne i selve synet var likevel et svakt ekko, en nesten 
umerkelig hilsen til noget som er gammelkjent. Noget som er gammelkjent, men 
som jeg ikke hadde greid å huske hvis jeg hadde lett i mine minner og dér funnet 
frem til den veien jeg engang så det isammen med . . .  den veien jeg nu atter . . . 
nei, hvad tenkte jeg på . . . Men det er sant, dette var ikke det første, idag, som 
minnet mig om noget – noget annet –; det har hendt mig en gang før: Kanskje var 
det bare var dengangen det virkelig hendte, kanskje jeg nu bare forvildet mig borti 
en efterligning av dét som demret i mig da jeg kom ut over bergnabben med det frie 
utsyn nordover? Jeg vet ikke, jeg snur mig og ser op på furuen her tett nedenifra, 
men det ligner ikke noget jeg særskilt husker.” (Boyson 1936 s. 128) 
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“Alt som foregår i den opplevende persons sinn skal med, hulter til bulter, 
ugrammatisk og uordnet, i sprang mellom løse assosiasjoner: Bevisstheten 
oppfattes som en stadig flytende strøm av impresjoner og innfall. Joyce fikk mange 
etterfølgere, men i Norge ble hans innflytelse liten. Den kan ha ført til en friere 
behandling av indre monolog hos enkelte forfattere, og Boysons Yngre herre på 
besøk har minnelser om stilen; men den eneste norske roman som har stream-of-
consciousness som hovedelement i strukturen, er Rolf Stenersens Stakkars 
Napoleon (1934). Forfatteren forklarer i forordet at “boken er en tankerekke, 
gjengitt som enetale”; han har ikke prøvd å ordne stoffet i tid: “Fortid og fremtid, 
alt som er hendt, stemninger, innfall og drømmer flyter overgangsløst sammen, like 
uoverlagt og tilsynelatende usammenhengende som tanker avløser og følger 
hverandre i vår bevissthet.” Boken begynner slik: 
 
“Kommer. Kommer rett på. 
Snubber bordet. Skyver til stolen. Velter fremover. 
Armene meier. Meier. 
Når sengen, snubler og faller. Detter over brystet. Strekker ut armene langs sengen. 
Er skrudd fast. 
Reiser sig op. Står der og stirrer. 
De sløve, nei tomme øinene stirrer. 
Står der søvngjengeraktig og tar av sig jakken.” 
 
Og slik fortsetter det til veis ende på s. 148.” (Dahl 1975 s. 174) Romanens 
hovedperson er blomsterhandleren Viktor Knudsen, som hater jobben sin og prøver 
å finne opp et middel mot at blomster visner. I forordet skrev Stenersen også at han 
har “forsøkt å trekke frem stoff fra det underbevisste, eller rettere fra grense-
området mellom drøm og dagsbevissthet. Boken […] inneholder vesentlig 
drømmer, barndomserindringer og en rekke umiddelbare innfall. Det er ikke gjort 
noe forsøk på å forklare stoffet, det er heller ikke ordnet i tid.”  

Den amerikanske sangeren Bob Dylan ga i 1966 ut romanen Tarantula. “Music 
legend Bob Dylan’s only work of fiction – a combination of stream of 
consciousness prose, lyrics, and poetry that gives fans insight into one of the most 
influential singer-songwriters of our time. Written in 1966, Tarantula is a 
collection of poems and prose that evokes the turbulence of the times in which it 
was written, and gives a unique insight into Dylan’s creative evolution. It captures 
Bob Dylan’s preoccupations at a crucial juncture in his artistic development, 
showcasing the imagination of a folk poet laureate who was able to combine the 
humanity and compassion of his country roots with the playful surrealism of 
modern art. Angry, funny, and strange, the poems and prose in this collection 
reflect the concerns found in Dylan’s most seminal music: a sense of protest, a 
verbal playfulness and spontaneity, and a belief in the artistic legitimacy of 
chronicling everyday life and eccentricity on the street.” (https://www.simonand 
schuster.com/books/Tarantula/Bob-Dylan/9780743230414; lesedato 19.05.20) 
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Kjell Askildsens roman Omgivelser (1969) foregår på “en øde øy der fyrvokteren 
bor saman med kone og datter. Trioen Mardon, Maria og Marion får likevekten 
forstyrret da en fremmed mann leier seg inn på hytten deres. Askildsen tegner et 
fortettet gruppebilde av fire personer som går rundt og spionerer på hverandre. 
Tankene deres flettes sammen i en felles bevissthetsstrøm gjennomsyret av erotiske 
fantasier, sinne og klaustrofobi.” (Aftenposten 1. november 2015 s. 9)  

Den amerikanske forfatteren Jim Thompsons kriminalroman The Killer Inside Me 
(1952) lar oss oppleve en morder innenfra. “Everyone in the small town of Central 
City, Texas loves Lou Ford. A deputy sheriff, Lou’s known to the small-time 
criminals, the real-estate entrepreneurs, and all of his coworkers – the low-lifes, the 
big-timers, and everyone in-between – as the nicest guy around. […] But behind 
the platitudes and glad-handing lurks a monster the likes of which few have seen. 
An urge that has already claimed multiple lives, and cost Lou his brother Mike, a 
self-sacrificing construction worker fell to his death on the job in what was 
anything but an accident. A murder that Lou is determined to avenge – and if 
innocent people have to die in the process, well, that’s perfectly all right with him. 
[…] This is a serial killer book with a couple of very interesting features. The first 
is, it was written back when stories about serial killers weren’t very common and 
so, was pretty groundbreaking stuff. The second is that it is written entirely in the 
first person from the point of view of the killer. We get the total range of emotions 
from before, during and after each murder. The thought processes that prompt 
every action and the way he goes about covering up his tracks satisfies the stream 
of consciousness style writing that makes this book so chilling. We get a terrific 
example of the grim style of Jim Thompson’s storytelling that is captivating and 
slightly horrifying. The book is a great example of the excellent usage of stream of 
consciousness to better understand the intricate inner workings of a psychotic 
man.” (http://www.barnesandnoble.com/w/killer-inside-me-jim-thompson/; 
lesedato 14.01.15) 
 
Den spanske forfatteren Miguel Delibes’ roman Fem timer med Mario (1966) 
består av indre monolog fra en kvinne som ved ektemannens dødsleie lar fortiden 
passere i minnene (Strosetzki 1996 s. 335). 
 
Den kinesiske forfatteren Wang Meng “has long been considered the “first writer of 
the stream of consciousness genre” in Chinese New Period literature. Yet many are 
asking if it is really stream of consciousness [i hans novelle “Vårens stemme”, 
1980]. […] despite the techniques of the stream of consciousness put in place, the 
text remains within the framework of revolutionary realism, which clearly 
differentiates it from the “real” stream of consciousness in the Western 
perspective.” (Lanfang Guo i http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9520; 
lesedato 07.12.22) “Vårens stemme” handler om en kinesisk mann som studerer i 
Tyskland, og som mottar et brev fra sin far som forteller om farens lidelser under 
kulturrevolusjonen. På vei hjem til Kina må hovedpersonene stå på en vogn, og der 
strømmer det på med tanker om fortiden og framtiden, om Kina og Tyskland, om 
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landsbyen og byen. Novellen har nesten ingen ytre handling. Reisen med 
tankestrømmen finner sted i løpet to timer og førtisju minutter, med refleksjoner, 
følelser, minner, inntrykk. Hovedpersonen har i løpet av denne tiden kun en kort 
samtale med en ung kvinne, ellers snakker han ikke med noen (Lanfang Guo i 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9520; lesedato 11.11.22). To andre av 
Wang Mengs noveller som bruker samme teknikk, er “Havets drøm” og “Nattens 
øye”. 
 
På 1970-tallet, da den kinesiske kulturrevolusjonen nærmet seg slutten, gikk noen 
kinesiske forfattere nye veier for å bryte med fortidens litteratur. Noen av 1970- og 
80-tallsforfatterne brukte stream of consciousness i sine tekster, for slik å vektlegge 
enkeltmenneskets individualitet, dets subjektive bevissthet, i motsetning til 
kommunismens ideer om det kollektive. Om “Vårens stemme” skrev Meng i et 
brev: “I realiteten skiller det jeg har skrevet seg fullstendig fra en viss vestlig 
stream of consciousness, som representerer det tåkete, mystikken, ensomheten, 
fortvilelsen, eventuelt en fullstendig introspektiv uklarhet, med et preg av sjofel 
dyriskhet.” (sitert fra http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9520; lesedato 
11.11.22) Mengs hovedperson i “Vårens stemme” er opptatt av det kollektive, 
nærmere bestemt av at Kina må ta igjen de vestlige landene når det gjelder 
utvikling. Fellesskapet er viktigere enn han selv som individ. Det er det kinesiske 
kommunistpartiet som har det siste ordet, ikke tilløpet til individualisme. Derfor har 
noen kritikere hevdet at Mengs novelle ikke bruker “ekte” stream of consciousness 
(Lanfang Guo i http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9520; lesedato 11.11.22). 
 
I den østerrikske forfatteren Thomas Bernards roman Trær som faller: En 
opphisselse (på norsk 1984) sitter fortelleren “i en ørelappstol i Wien. Ekteparet 
Auersberger har invitert gamle venner og noen yngre menn til “et kunstnerisk 
aftensmåltid”. Alle ser fram til at selskapets midtpunkt, en skuespiller fra 
Burgtheateret, skal ankomme leiligheten etter forestillingen. Romanen utspiller seg 
som en bevissthetsstrøm fra ørelappstolen mens de venter. Fortellingen veksler 
mellom samtidige observasjoner i rommet og minner, 20-30 år tilbake i tid. […] 
[det blir] interessant hvis leseren bruker de raljerende mannlige hovedpersonenes 
repetitive talestrøm til å undersøke hvordan ting virkelig er.” (Klassekampens 
bokmagasin 23. februar 2013 s. 4-5) 
 
Tove Nilsens roman Vingetyven (2008) bruker et lignende virkemiddel: “De tidvis 
lange tankesprangene bakover i tid, til familie, oppvekst og til fortolkning av eget 
livsløp, gjør at romanens tyngdepunkt må sies å være de svært forskjellige livene til 
Henry og Elisabeth, og hvordan de tenker om seg selv. De to fortellerne gir oss en 
rekke assosiativt drodlete passasjer, og som sådan har også de mange til 
synelatende betydningsfattige detaljene en effekt: De viser en slags stream of 
consciousness, der individets bevissthet på ingen måte er entydig samlet om én 
betraktning, men virrer frem og tilbake.” (Espen Grønlie i Morgenbladet 15.–21. 
august 2008 s. 43) 
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Jeg-fortellerens verden i den sveitsiske forfatteren Christian Krachts roman 
Faserland (1995) gjengis til dels med stream-of-consciousness, brukt under parolen 
“identitet er et kommunikativt konstrukt” (gjengitt fra Köhnen 2001 s. 293). 
 
Den rumensk-tyske forfatteren Herta Müller fikk Nobelprisen i 2009. Et “stilgrep 
vi finner hos Müller, er stream of consciousness, det dominerer i f.eks. Heute wär 
ich mir lieber nicht begegnet (1997 [I dag hadde jeg helst ikke truffet meg selv]), 
der den konspiratoriske logikken i et totalitært regime strømmer gjennom 
fortellerens hode.” (Aftenposten 9. oktober 2009 s. 8) 
 
Trude Marsteins roman Ingenting å angre på (2009) lager “en vri på den klassiske 
modernismens assosiasjonsrike stream of consciousness, men uten den 
opprinnelige formens lange perioder på kvarte og halve sider. I stedet smeller 
setningene rundt inne i hodene på personene som skudd og rikosjetter, nærmest i 
real time.” (Morgenbladet 18.–24. september 2009 s. 34) 
 
Amerikaneren Heather McGowans første roman, Schooling (2001), fortelles av ei 
tretten år gammel amerikansk jente som går på skole i England. “The language is 
stream-of-consciousness – apparently influenced by Virginia Woolf – and, as such, 
seems difficult to read. It isn’t always clear what is dialogue, what is invented, and 
what (if anything) has actually happened. [...] McGowan has made an important 
discovery. She knows that a novelist doesn’t have to make excuses about borrowed 
plot elements: the burned-down cricket pavillon, the abortive seduction of a student 
by a teacher. All these are incorporated into Catrine’s sweeping consciousness, and 
the language reflects the deliberate role-playing of her contemporaries. When 
someone is determined to make a dramatic entrance, the text resolves into 
playscript, complete with stage directions; when a once-admired teacher makes 
insincere apologies, they come accompanied by a musical score, with glissandos 
and crescendos underlining the artificiality. McGowan revives a form that had 
seemed empty since the passing of literary modernism, and she does this by writing 
against the pretence that stream-of-consciousness is transcribed thinking. Events 
from the past and the future insinuate themselves into her present tense, making the 
book a rewarding network of allusions and echoes.” (Boxall 2006 s. 912) 
 
Selv om stream of consciousness brukes om fortellende tekster, har noen dikt det 
samme preget. I Sigbjørn Obstfelders dikt “Piger” (1890) er teksten skrevet som en 
samling yre tanker som farer gjennom en ung jentes hode en sommerdag. Det er 
springende og viltre innfall som kommer og går i en heseblesende livsfriskhet, med 
løse tankebrokker og iltre kast. 
 
Amerikaneren Michael Joyces hyperfiksjonsverk Afternoon (1987) “follows in the 
tradition of the psychological novel: the story features a homodiegetic narrator, 
Peter, who – so the narrative suggests – has lost his son in a car accident. Peter is 
deeply disturbed by his personal bereavement, his feelings of guilt and failed 
responsibility, and his general inability to come to terms with his existential 
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situation as well as his social environment. His overall confusion and the way it is 
portrayed by the various layers of hypertextuality are amongst the prime concerns 
of this hyperfiction, and the ultimate answer to the question of what actually did 
happen is left at the reader’s discretion. […] Peter is a technical writer, who has 
recently been divorced from his wife Lisa. One morning he witnesses the aftermath 
of a car accident, which becomes the focus of nightmarish musings pervading the 
whole novel. He believes he has seen his ex-wife and son Andy killed in the 
accident, and cannot stop reproaching himself for passing by without helping the 
injured. This neurotic state is borne out by the ever-recurring sentence “I want to 
say I may have seen my son die this morning” […]. He is numbed by feelings of 
guilt, jealousy and inertia. Dream and reality merge, a phenomenon indicative of 
cyberspatial psychology. […] The fragmentary character of afternoon is augmented 
by the unreliable narrator, who is rendered incapable of forming any conclusive 
thought. His stream of consciousness reveals a high degree of uncertainty, 
speculation and disorientation. This impression is reflected by the absence of clear 
navigation aids.” (Astrid Ensslin i http://directory.eliterature.org/node/309; lesedato 
14.02.11) 
 
Den amerikanske regissøren David Finchers film Fight Club (1999) begynner med 
at seerne er på “innsiden” av hovedpersonens hjerne i 90 sekunder, med elektriske 
impulser som lyser opp og viser tankeaktivitet. Fincher hevdet at “hele filmen er en 
bevissthetsstrøm” (sitert fra Mai og Winter 2006 s. 189). De to sentrale personene i 
filmen kan tolkes som to sider ved samme person, en “svak” ung mann som lider 
av et slags identitetstap. Hans jeg spalter seg i to, og begge disse to visualiseres 
som unge menn i filmen. 
 
Den amerikanske forfatteren Arch Oboler “has written something like 850 radio 
dramas, commencing in the 1930s […] In a characteristic play of the Oboler esprit, 
“Revolt of the Worms,” a snippy and unpleasant rose breeder takes his long-
suffering wife and an aide to a remote hilltop to do some secret experiments, and 
discovers that his super-special fertilizing efforts have created monstrous, 
carnivorous earthworms whose bores are four feet across, long before “Dune.” The 
play makes effective use of a stream-of-consciousness technique that Oboler thinks 
he was the first to use in radio.” (Charles Champlin i https://www.latimes.com/ 
archives/la-xpm-1986-09-30-ca-10035-story.html; lesedato 09.05.22)   
 
Tegneserien Elektra: Assassin (1986) av amerikanerne Frank Miller og Bill 
Sienkiewicz inneholder “stream-of-consciousness narration” (Gravett 2011 s. 492). 
Amerikaneren Ariel Schrag lese Joyces Ulysses mens hun skapte tegneserien 
Likewise (2009). “She introduces the use of stream of consciousness and 
fluctuating visual styles to distinguish differing timescales.” (Gravett 2011 s. 921) 
 
Kunstnerne David Small og Tom Whites kunstprosjekt Stream of consciousness/ 
Interactive Poetic Garden (1998) har blitt beskrevet slik: “The installation consists 
of a small, two-metre-square garden with water streaming down a series of 
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cascades into a pool. Strings of words are projected onto the water’s surface, 
flowing and whirling around, seemingly moved by the current. Users can interact 
with the words by touching the flow, blocking and dividing the words and 
arranging them into new connections. The flow and words are pulled into the 
pool’s drain and pumped back to the spring where they start flowing down again. 
[…] establishes a connection to the ‘stream of consciousness’ technique of literary 
modernism. Authors such as James Joyce and Virginia Woolf invented and 
perfected this technique by striving to locate their narrative completely within the 
thoughts and perceptions of their novels’ protagonists. The Interactive Poetic 
Garden turns the ‘stream of consciousness’ into a natural, tangible phenomenon, 
extrapolated from the mind into an environment where text seemingly takes on its 
own life.” (Paul 2015 s. 193-194) 
 
“To codify the entirety of “literary modernism” as estranged from the “public 
sphere” is to dismiss the way modernist literary techniques – like the stream of 
consciousness – emerged in mass-marketed fiction, magazines, and even 
advertisements.” (Brister 2010 s. 15) 
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