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Tonsatta poem och svensk visa

Född och uppvuxen på Flatön vid Malö Ström-

mar utanför Orust och med en insikt som 

lyder »Många gånger önskar jag att jag tänkt 

innan, då jag tänker efter» står Oa redo att 

delge det nordiska folket sina l ivserfarenheter 

och funderingar. Detta genom albumet »Tung 

som bomull – lätt som bly» [CMC Records 

2006], som föregicks av singeln »Vårkänslor».

 På albumet »Tung som bomull – lätt som 

bly» hör du Oa’s tonsatta poem, som han själv 

väl jer att kal la sina f inurl iga, svenska visor. 

Titeln kan vid första anbl icken verka något 

motsägelseful l , men det är detta som Oa vi l l  

framhäva; att al l t tungt inte al l t id är ful l t så 

tungt och att al l t lätt inte al l t id är ful l t så lätt 

här i  l ivet. Albumet avspeglar Oa och hans 

visskrivarkonst på ett strålande sätt. I  tex-

terna, från den lättsamma, melodiöst sköna 

»Vårkänslor», t i l l  tyngre, al lvarsamma låtar 

som »Brevet t i l l  farsan», behandlas såväl 

l jusa som mörka stunder i l ivet. Något som 

de f lesta kan identif iera sig med. Texterna 

har ett djup där innebörden l igger inl indad i 

utmålande metaforer.

 Oa’s varma, naturl iga röst, t i l lsammans 

med starka texter och lätt i l lgängl iga melo-

dier är albumets styrka. Plattan produceras 

av Wojtek Goral och C-M Carlsson, som 

dessutom förhöjer den ytterl igare genom sin 

musikal iska medverkan.

 »Tung som bomull – lätt som bly» är ett 

t i l lskott t i l l  den svenska visskrivarkonsten, 

och ett vikt igt sådant för att hål la vistradi-

t ionen och nyskapandet av detta kulturarv 

levande även i vår t id.


