Apoteker Sibbernsens enhjørning
Af Verner Andersen
Den excentriske apoteker Albert E. Sibbernsen (1850-1931) var nyborgdreng hele
livet igennem.1 Han var ugift, og bortset fra fire Chr. VIII stole, der kom til »Den
gamle By« i Århus, testamenterede han sit løsøre til Nyborg Folkebogsamling dvs.
biblioteket. Genstandene fra hans bogsamling,2 hans kunstværker, malerier og møbler
var specificeret i to bilag til testamentet: Liste A og liste B. Arven omfattede desuden
hans naturaliesamling. Med møblerne fulgte indholdet af skufferne med
postkvitteringer, prospektkort og lignende. I liste B anførtes genstandene efter deres
placering på Vester Skerninge Apotek.

Fig. 1. Side 1 af liste B fra apoteker Sibbernsens testamente, hvor den totandede narhval er tilføjet
med Sibbernsens håndskrift. Nyborg Bibliotek.
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Fra havestuen kom således et kranie af en elefant, kranier af alle danske rovdyr,
et kranie af en entandet narhval samt af en totandet narhval. Fra trappegangen kraniet
af en flodhest.3

Fig. 2. Kranier af flodhest samt en- og totandet narhval fra Apoteker Sibbernsens samling.
Fotograferet på trappen foran indgangen til Vester Skerninge Apotek. Nyborg Bibliotek.

Kraniet af en narhval med to mægtige snoede tænder var en sjældenhed, idet det
som regel kun er den ene tand, der udvikles. Det hang i officinet (ekspeditionslokalet)
på Vester Skerninge Apotek. Andre steder i huset kunne man finde kranier bl. a. af
lækat og flodhest. Havestuen var apotekerens private helligdom, som ikke alle og
enhver havde adgang til. Her sov han sommer og vinter, selv om der hverken var
indlagt lys eller varme. Over sengen hang kraniet af en orangutang. Han var
overbevist Darwinist, selv om han var troende kristen. Han kunne hilse på sin
stamfader hver morgen, når han vågnede.4
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Fig. 3. Apoteker Sibbernsen fotograferet i haven bag Vester Skerninge Apotek 17.07.1904. Nyborg
Bibliotek.

Den senere apoteker i Vester Skerninge Mads Nielsens datter Tove Hansen
fortæller, at da hun med bævende hjerte som lille pige vovede sig ind i værelset, tog
Sibbernsen kraniet og klaprede med det, medens han sagde: »Vil du hilse på min
bedstemor?«.5
Samlingen af i hvert fald de store hovedskaller blev anbragt på Realskolen,
senere Nyborg Kommunale Gymnasium og fra 1959 Vestervold Skole.6 Den
totandede narhval kom til at hænge over tavlen i biologilokalet.
De dele af realskolens omfattende samlinger, som det nye Nyborg Gymnasium
ikke ønskede at overtage, forblev på Vestervold Skole. Da denne skole blev nedlagt,
spredtes dens samlinger for alle vinde, idet en del overførtes til Borgeskovskolen.
Fjord & Bælt Center i Kerteminde blev ved Vestervolds Skoles nedlæggelse
gennem daværende ansatte Søren Larsen opmærksom på den omfattende, men
misligholdte samling af udstoppede fugle. Centret ønskede at låne nogle fjordfugle.
Det blev til i alt 11 stk. Ved den lejlighed så medarbejderen fra centret det
imponerende totandede narhvalskranium. Daværende viceskoleinspektør Benny
Stougaard udlånte derfor også narhvalskraniet til centret, hvor det hænger under loftet
i foredragslokalet.7
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Fig. 4. Apoteker Sibbernsens enhjørningstand hænger i dag i Fjord- og Bæltcentrets showroom.
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