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Hej! Sedan sist har vi gjort lite av varje; drömt och fantiserat en del till exempel. Joel har skrivit 
låtar och åkt på en semester, Måns har flyttat och Donovan har fått ett nytt jobb. Vi har 
föresten bytt bandnamn också, och gjort en ny skiva tillsammans med vår kompis Filip. Hoppas 
du ska tycka om den! /Joel, Donovan och Måns från Gordon (f.d. Trio Gordon). 
 
Gordon fyller fem år som band och firar med att släppa sitt tredje album ”Stordåd”. Ska 
det nu va så är det väl lika bra att slå på stort? Men trots den smått pompösa titeln är 
detta faktiskt en ganska snäll och ödmjuk skiva. Låtarna handlar mest om naturen och 
olika djur och så, men egentligen spelar inte det så stor roll och några av dem passar 
faktiskt jättebra att dansa till! Skivan växte fram ur en tystnad. Efter att inte ha spelat 
tillsammans under en period hade Joel samlat på sig ett knippe låtar och idéer som han 
tog med sig till studion. Under en kreativ och spontan vecka i en källare på Första 
Långgatan i Göteborg blåste Gordon liv i idéerna tillsammans med Filip Leyman som 
jobbade med bandets andra album ”Gränsland”, och som även står bakom skivor med 
Det stora monstret och Anna von Hausswolff.  
 
Stordåd släpps på LP i en begränsad upplaga på 300 exemplar men kommer även finnas 
tillgänglig via digitala plattformar. Joel Fabiansson - gitarr Donovan von Martens - elbas 
Måns Wikenmo - trummor Filip Leyman – synth 
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SAGT OM GORDON: 

“Fabiansson is a gifted storyteller, and all his songs offer cinematic moods and nuanced atmosphere, 
wrapped in tight melodic core...Simply beautiful.”  

(ALL ABOUT JAZZ) 

“Smältande vackert, medgungande, som en soluppgång sedd genom en daggdroppe”  
(NYA UPPLAGAN ★★★★) 

”Gränsland är lugna fantasieggande ljudlandskap som bäst beskrivs som: skönhet”  
(IKON ★★★★) 

 
”Bara fantasin sätter gränserna för vad musiken föreställer”  

(GAFFA ★★★★) 

”Vackert, gott, njutningsfullt”  
(VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD ★★★★) 

”Musikerna briljerar med ett sublimt spel...Fint avva ̈gt i en musik där de skapar spänning med små medel, 
en spänning de lyckas hålla skivan igenom”  

(LIRA, ”Lira Gillar”) 

”Trio Gordon, tillsammans med Daniel O ̈gren, hör till den unga svenska jazzens intressantaste namn” 
(ORKESTERJOURNALEN) 

 

 


