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UNIKT SAMARBETE KRING LEDMOTIV TILL ÄVENTYRSROMAN 

 

Artisten David Miles och författaren Claes Ericson har skapat ett soundtrack 

till Claes Ericsons nya bok, Det 19:e Fabergéägget. Ledmotivet I’m ’coming 

free ger ytterligare en dimension till den ofrivillige hjälten Ivan och hur hans 

tragiska öde visar på människans instinkt att våga stå upp i en situation av 

utsatthet. 

Claes Ericsons förra bok Oligarkerna – Om snabba pengar och förgänglig makt i kapitalismens 

Ryssland rönte stor uppmärksamhet. Nu romandebuterar Ericson med en bok om det 19:e 

Fabergéäggets mystiska försvinnande. Boken följer i allt väsentligt skeendena under den ryska 

revolutionen och det efterföljande inbördeskriget. Huvudpersonen, den plikttrogne 

banktjänstemannen Ivan Skuratov dras ofrivilligt med i den historiska utvecklingen och boken skildrar 

hans öde. 

Ericson har engagerat David Miles för ett soundtrack till boken. ”Miles raka och starka musik skapar 

en känsla som harmonierar perfekt med karaktärerna och miljön för berättelsen”, säger Claes 

Ericson.  

David Miles: ”Det har varit ett spännande musikaliskt uppdrag att göra ett soundtrack till en bok om 

Fabergéägg, Tsarryssland och framför allt om Ivans fascinerade resa. Låten I’m ’coming free är ett 

intressant projekt där vi har förenat våra olika skapandeprocesser och det är även kul att få sjunga på 

engelska.” 

 

David Miles är låtskrivare och artist och har gett ut fem skivor med egenproducerad svensk rock. Han 

är en stark liveartist och musikstilen beskrivs som svensk Springsteen-rock. Ett flertal av David Miles 

låtar har spelats i svensk radio.  

Ericsons och Miles samarbete i skapandet av I’m ’coming free till Det 19:e Fabergéägget är ovanligt. 

Det kan vara början på en ny form av samarbeten mellan författare och musiker där böcker lanseras 

tillsammans med musik och läsaren får ytterligare en dimension till sin läsupplevelse. 

För ledmotivet, I’m ’coming free:  www.davidmiles.se/comingfree 

Vid frågor eller intervjuförfrågningar vänligen kontakta: 

 

Claes Ericson    David Miles 

072-166 69 33    070-144 28 00 

 


