Det sker jo engang imellem – en gammel
violin dukker op på et andet loft i et
gammelt hus. Hvem drømmer ikke om at
finde en stradivari-violin på loftet i sin
gamle murermestervilla fra forrige århundrede?
Det skete på et loft et sted i Italien – det var
så ikke en Stradivari-violin,
men et instrument bygget af
Giuseppe Guarneri filius
Andreae ca. 1705.
Træets alder blev bekræftet
ved hjælp af dendrokronologi, og forskerne var
endda i stand til at bevise, at
det kom fra det samme træ
som træet i en allerede identificeret violin af samme
violinbygger.
For omkring 18 måneder
siden modtog Mauro Bernabei, som er forsker ved Institut for BioEconomy ved Italiens nationale
forskningsråd, en WhatsApp-besked på
sin mobiltelefon.
Med beskeden var et fotografi af den
uidentificerede violin, som den nuværende ejer for nylig havde arvet.
I bunden af violinen er en etiket, hvorpå
der står: 'Joseph Guanerius Filuis Andreae Cremonae Sub Titulo S. Theresie,
1705', men i betragtning af stavefejlen i
'Filius' blev det antaget at etiketten var
falsk.

Alligevel foretog Mauro Bernabei en
dendrokronologisk undersøgelse af grandækket og opdagede, at den seneste årering kunne dateres til 1696.
Instrumentet blev derefter sammenlignet med en violin, bygget i 1705 af
'Joseph Guanerius Filuis Andreae.
Violinen tilhører den canadiske violinbygger Bruce Carlson, der nu bor og
arbejder i Cremona.
Netop denne violin havde
gennemgået en undersøgelse af den engelske violinbygger og dendrokronolog Peter Ratcliff. I øvrigt bor manden i Brighton.
Det overraskede Peter
Ratcliff, at dækkene på
de to violiner så ud til at
stamme fra samme træ – man talte om
”tvilling-instrumenter”.
”De to instrumenter er identiske for så
vidt angår valg af træ, der har samme
årer og samme design på dækket, sargen
og bunden”, hedder det i Peter Ratcliffs
rapport. ”De to violiner er også identiske
i konstruktion, dimensioner og lak.”
Ifølge auktionshuset Tarisio er auktionsrekorden for en violin af 'filius Andreae'
(far til Guarneri 'del Gesù') $ 654,237,
solgt i oktober 2019.
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