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Vedr. høring om nedrivning af det gamle elefanthus i Zoo
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte og har foretaget en
gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Det gamle elefanthus er tegnet af arkitekt P.A. Rosenkilde Gram, som også i perioden stod for et
hjortehus samt et hus for rovdyr. Elefanthuset blev opført i 1914. Den buede jernbetonmur foran
huset er fra 1930.
Huset er noget af det sidste tilbageværende fra den tidlige Zoologisk Have og er – udover
zootårnet – den eneste bygning i Zoo, der er vurderet til at have højeste bevaringsværdi.
Elefanthuset er en del af københavnernes – og andre danskeres – erindring om besøg i Zoologisk
Have. Det er i sig selv en markant bygning, som med sin tyngde kan siges at referere til netop
elefanter. Nu har elefanterne fået et nyt og mere tidssvarende anlæg lige ved siden af det gamle
elefanthus. Det kunne blive en fin kulturhistorisk fortælling om zoo og dyrevelfærd, hvis man
bevarede det gamle elefanthus, som en del af det nye elefantanlæg.

Arkæologi
Zoologisk Have ligger på Valby Bakke, som er et af Københavns højeste punkter. De højeste og
mest markante steder i landskabet har til alle tider været udnyttet til særlige formål eller
bebyggelse, som kan have efterladt sig spor i jorden. Valby Bakke har ydermere tidligere ligget
ganske kystnært og har været et attraktivt landskab i forhistorisk tid.
Den topografiske beliggenhed af Zoologisk Have giver et stort potentiale for levn efter fortidens
aktiviteter, som kan være af arkæologisk interesse. Således kendes der også flere fund fra Valby
Bakke, bl.a. flere nu sløjfede oldtidshøje, spor efter jernalderbebyggelse og gamle hulveje.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal
Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om
levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene
vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder
med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk
forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel
kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
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