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uruddin Farah, föddes 1945 i  stad- 
en Baidoa i dåvarande italienska 
Somalialand, och växte upp i Kal- 

lafo under etiopiskt styre. Han är en kosmopo- 
lit, polyglott, en författare mellan skilda världar. 
Sedan 1979 har han tvingats till ett nomadi- 
serande liv i olika delar av Afrika, Europa och 
USA och ser sig som världsmedborgare. I dag 
har han sitt hem i Kapstaden, men vistas årligen 
längre perioder i USA och Europa för under- 
visning vid olika universitet och för litterära 
framträdanden.

Intresset för litteratur kom med moders-
mjölken och stimulerades av den etniska och 
språkliga mångfald han mötte under uppväx-
ten. Somali är hans modersmål, i skolan lärde 
han sig amharinja, italienska, arabiska och  
engelska. 

Den akademiska banan började vid uni-
versitetet i Chandrigar i Indien. Där skrev han 
också sin debutroman, From a Crooked Rib, 
publicerad 1970, på svenska först 2008 på Bon-
niers förlag med titeln Adams revben. Det är 
berättelsen om en ung föräldralös flickas kamp 
för att skapa ett eget liv. Boken fick kultstatus 
när den först kom ut genom sin frispråkighet 
mot traditioner som omskärelse och tvångsgif-
te och att den skrivits av en manlig feminist. 
Trilogin Sweet and Sour Milk, Sardines, och  
Close Sesame skildrar olika tyranniska regimer 

i Afrika. Nästa trilogi fick samlingsnamnet 
Blood in the Sun och består av Maps, Gifts och 
Secrets – på svenska Kartor (1987), Gåvor (1990) 
och Hemligheter (2000). Den pågående trilo- 
gin Links, och Knots, planerar han avsluta 2011 
med Crossbones. Alltsedan den påtvingade exi- 
len och under många förflyttningar pågår hans 
livslånga litterära projekt att ständigt berätta 
om Somalia ”to keep my country alive by writing 
about it.”

Farah har också skrivit dramatik och doku- 
mentära verk. Han har belönats med åtskilliga 
litterära priser varav Neustadtpriset är det mest 
prestigefyllda. 
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