
LÅNG BIO
Mary Read började som ett avgränsat projekt, startat av Lars Nerback, Teresa Axner och
Magnus Nygard 2016. Med bakgrunder inom folk respektive elektronisk musik samlades
deras olika influenser till en eklektisk blandning. Inspirerade av historiska händelser och
muntligt berättande, skapade de musikteaterföreställningen “The Life and Death of Mary
Read” om piraten med samma namn - som också fick ge namn till gruppen.

Bandets ovanliga blandning av neofolk, dark ambient och industri tillsammans med
element från nordisk folkmusik, chanson och andra akustiska genrer gav dem snabbt
kultstatus, och när de spelade på medeltidsveckan 2017 sålde biljetterna slut, trots att
musiken ännu inte fanns inspelad.

Lars, Magnus och Teresa beslöt att fortsätta sitt samarbete, och i maj 2018 släppte de The
Life and Death of Mary Read, ett konceptalbum med musiken från föreställningen. Under
sommaren följde mer turnerande, och i februari 2019 släppte de singeln Störtebeker.

Vid det här laget hade bandets sound utvecklats - det generella intresset för folkgenrer hade
kommit att koncentreras till mollklingande, rytmiskt komplicerade låtar ur den svenska
folkmusikskatten, och de elektroniska elementen hade blivit mörkare och även de mer
rytmorienterade.

Under sommaren och hösten 2019 turnerade Mary Read i Sverige och Tyskland med en
musik- och berättarföreställning baserad på deras projekt Dunsany Dreaming, som de arbetat
med sedan 2018. I projektet kombinerar de egna tonsättningar av den irländske författaren
Lord Dunsanys poesi med nordisk folkmusik, och utforskar - bland annat - fantasygenrens
rötter och hur de påverkats av första världskriget. Med tiden har bandet gått längre och
längre mot ett mer organiskt sound. I stället för synthar och trummaskiner jobbar de med
minimalistiska, helt akustiska set med dragspel, sång och slagverk.

Under sommaren 2020 fortsatte projektet med inspelningen av en studioalbumversion.
Albumet var e�erlängtat, vilket inte minst visades av att Kickstarterkampanjen för
skivreleasen gick i mål på mindre än sex timmar. Vid det här laget omfattar Dunsany
Dreaming ett flertal skapelser i olika genrer, bland annat en fotografibok, ett instrumental
syskonalbum och en begränsad utgåva av handgjorda kassettband. Albumet Dunsany
Dreaming släpptes 28:e maj 2021.

För tillfället repar Mary Read nytt material och förbereder sig för att åka ut och spela under
sommaren och hösten 2022.


