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Det kollektiva svänget, de sparsmakat utmejslade melodierna och gruppens oefterhärmligt elastiska groove 
är förstås intakt på Oddjobs fjärde fullängdare Sumo, deras första på tyska bolaget ACT. Efter tre hyllade 
plattor på Amigo-etiketten, med en Grammis-vinst och två dito nomineringar, släpps alltså nu Oddjobs 
fjärde album på en internationell label. Ett naturligt steg i utvecklingen för ett av det senaste decenniets, 
oavsett genre, främsta svenska banden. Att gruppen nu också har en utländsk bokare, en turne i Tyskland i 
höst är redan satt, borgar för fortsatt intressant, internationell karriär för Goran Kajfes, Per ”Ruskträsk” 
Johansson, Daniel Karlsson, Peter Forss och Janne Robertson. 
 
Rare-groove- och psykedelia-fans får valuta för pengarna på nya ”Sumo”… Plattan inleds med en karibisk 
fläkt i ”Kingston” och sätter sedan tonen direkt med temat i ”The Big Hit” över ett svårartat smittsamt sväng.  
Vare sig det är fragment i miniatyr eller långa svepande stycken så utvecklas musiken konstant, präglad av 
samspel och typiskt oddjobsk kärlek för de små detaljerna och sound. Lyssna till exempel till glasklangerna 
från klockspelet och vinglasen i ”Småland”. Två hyllningar till gruppens inspiratörer ryms i materialet; “Like 
Josef” tillägnas Joe Zawinul och Weather Report och “Golden Silver” är en förstås en hyllning till Horace 
Silver. 
 
Bandet är som vanligt infallsrika och mångfacetterade i sitt musikskapande. Den på ett Oddjob-album 
obligatoriska covern är den här gången klassiska amerikanska folklåten ”Where Did You Sleep Last Night”.  
Sedan Leadbellys klassiska inspelning från 1925 av denna appalachiska folksång har ”alla” från Bill 
Monroe, över Grateful Dead och Dolly Parton till Nirvana gjort den. Nu gör Oddjob den till sin egen i en vitalt 
humoristisk tagning komplett med handklapp och visslingar. 
 
Turne: 
8/9 STOCKHOLM Release 
9/9 MALMÖ Victoriateatern  
10/9 LINKÖPING Flamman  
11/9 GÖTEBORG Nefertiti 
13/9 ELMAU Schloss Elmau (DE) 
16/9 MÜNCHEN Unterfahrt (DE) 
17/9 KÖLN Altes Pfandhaus (DE) 
18/9 KASSEL Schlachthof (DE) 
19/9 RAVENSBURG Jazzclub (DE) 
20/9 BERLIN A Trane (DE) 
22/9 HAMBURG Fabrik (DE) 
 

Diskografi: 
Oddjob (Amigo, 2002)  
Koyo (Amigo, 2003) 
Luma (Amigo, 2006) 
Sumo (ACT, 2008) 
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