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Efter Ola Sandströms kritikerrosade album ”Eldklotter” 
följer nu ett musikaliskt samarbete med musikern och 
manusförfattaren Bengt Lundström. Skivan ”Flykten 
valde oss” innehåller tonsättningar av Stig Dagermans 
dagsedlar, och är tagna från den nyskrivna föreställ-
ningen ”Dagerman - att förändra världen”.

Föreställningen handlar om Stig Dagermans fascinerande 

liv med texter som idag är brinnande aktuella. Efterkrigsti-

dens Sverige har många beröringspunkter med vår samtid. 

Dagsedlarna är lockande, bitska, poetiska, roliga och 

skruvade, ofta med en politisk tendens. Alltid på de 

svagas sida, mot makthavare och auktoriteter. 

På skivan finns även skådespelerskan Inga Landgré, nära 

vän till Stig. Hon berättar bland annat ett personligt 

minne rörande Stigs sista brev, som skrevs till just henne.

 

Tonsättningarna skapades snabbt och intuitivt under 

en intensiv skaparperiod. Grundtanken var att använda 

stilar som existerade på 50-talet. Jazz, schlager, folkton, 

kuplett, visa, marsch...

Ola Sandström är gitarrist, kompositör och sångare. Uppväxt i 

Västerås men sedan ett antal år bosatt i Stockholm. Han har 

studerat tre år på Kammarmusikerprogrammet, tre år som 

gitarrpedagog och ett år på Nordiska folkhögskolans vislinje.  

Ola har bl.a. erhållit Olle Adolphson stipendiet. Genom åren 

har han uppträtt på visfestivaler, konserthus och scener landet 

runt. i februari 2012 släppte han den uppmärksammade skivan 

”Eldklotter – Ola Sandström sjunger Tomas Tranströmer”.

Bengt Lundström är pianist och kompositör bosatt i Stockholm. 

Han har bl.a. studerat klassiskt piano vid Musikhögskolan. Bengt 

har arbetat som musiker och pianist i vitt skilda sammanhang 

och genrer bl.a. som teatermusiker.  Som kompositör har han 

bl.a. skrivit musikteater för barn och olika beställningsverk.  Han 

finns även med som musikalisk rådgivare på skivan ”Eldklotter – 

Ola Sandström sjunger Tomas Tranströmer”.


