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Laura Netzel
Laura Netzel (18391927) tillhör skaran av kvinnligatonsättare som oförtjänt
kommit utanför musikhistorieskrivningen.Hon föddesi Rantasalmi i Södra
Savolaksmed efternamnet Pistolekors,en adlig släkt med nländsk utbredning. Redan när hon var ett år gammal yttade familjentill Stockholm,där
hon sedan bodde resten av sitt liv.
Tackvaresin välbärgadefamilj ck Laura Netzel en gedigenmusikutbildning: hon studeradepiano för Mauritz Gisikooch österrikarenAnton Door
(under hans vistelseri Stockholm),sång för JuliusGünther och komposition
för Wilhelm Heintze, samtligaframståendelärarnamn. Fördjupadestudier i
kompositiongenomfördehon under Charles-MarieWidor i Paris,en stad som
hon era gångeråtervändetill.
Laura Netzel debuteradesom pianist 1856, således17 år gammal. I decennier var hon verksami Stockholmsmusiklivsom pianist, kördirigent(för Harmoniskasällskapet)och konsertarrangör.Hon arbetadesärskiltmed konserter
för välgörenhetoch hade ett stort socialtengagemang.
Hon gifte sig1866 med Wilhelm Netzel, sedermeraprofessori obstetrik
och gynekologivid Karolinskainstitutet.
Laura Netzelsdebut som tonsättare ägde rum 1874under pseudonymen
N Lago,men hon hade komponeraten hel del musik dessförinnan.Hennes
verkförteckningomfattar solosånger,verkför kör, pianostyckenoch kammarmusik. Laura Netzelsproduktion kom att få förhållandevisstor spridning.
Hon ck verkutgivna i både Frankrike och Tysklandoch framfördai ännu
er länder.
GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar,förtecken,accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts utan
kommentar.
Förlaganär utgivenav N. Simrock,Berlin,nr 10370.
På omslagetstår: ”Serenade/ Trio / pour / Piano, Violonet Violoncelle/
par / N. Lago / op. 50 / Berlin,chez N. Simrock”.
Tillkomstår:1895.

Laura Netzel
Laura Netzel (18391927) is one of the body of femalecomposerswho have
undeservedlybeen omitted from musichistory.She wasborn in Rantasalmi,
in Southern Savonia,with the surname Pistolekors,a noblefamilyof Finnish
extraction.When she wasa year old, her familymovedto Stockholm,where
she would spend the rest of her life.
anks to her well-heeledfamily,Laura Netzel receiveda solidmusical
education:she studied piano for Mauritz Gisikoand the AustrianAnton
Door during his staysin Sweden;songfor JuliusGünther and composition
for Wilhelm Heintze, all prominent teachers.Shepursued deeperstudies in
compositionfor Charles-MarieWidor in Paris,a city to which she returned
severaltimes.
Netzel made her debut as a pianist in 1856, at the ageof 17.For decades,
she wasactivein the Stockholmmusiclife as pianist, choir conductorfor HarmoniskaSällskapet(the Harmonic Society)and concert arranger.She especially workedon charity concerts,and wasgreatlysociallyengaged.
In 1866, she married Wilhelm Netzel, who later becameprofessorof obstetricsand gynaecologyat KarolinskaInstitutet.
Netzel made her debut as a composerin 1874,under the pseudonym
N. Lago,but she had composedquite a lot of musicpreviously.Her body
of workscomprisessolosongs,worksfor choir,piano and chamber music.
Netzel’sproduction eventuallycame to enjoyrelativelygreat circulation.She
had workspublishedin both Franceand Germany,and performedin several
more countries.
GunnarTernhag
Trans.Martin omson

About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby N. Simrock,Berlin,no. 10370.
Text on the front page:”Serenade/ Trio / pour / Piano, Violonet Violoncelle/ par / N. Lago / op. 50 / Berlin,chezN. Simrock”.
Yearof composition:1895.

