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Vedr. Lokalplanforslag for Campus Emdrup
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte og har foretaget
en gennemgang af sagen.
Emdrup omtales første gang i Pave Urban 3.s stadfæstelsesbrev, der bekræftede Absalons ret til byen Havn med nærliggende landsbyer. I 1300-tallet fremgår det af de skriftlige
kilder, at Emdrup havde to bol jord, som ejedes af bispen. Antallet af gårde er ukendt,
men der var en mølle og godt fiskeri. I 1682 lå der 4 gårde (tilhørende kongen) og et lysthus. Det vides ikke, hvor den tidligste bebyggelse har ligget, men på et kort fra 1780 vises bebyggelsen beliggende i udkanten af lokalplansområdet mod nord samt nord for.
Umiddelbart nordøst for lokalplansområdet ligger Emdrup Sø. Den menes at være blevet
opstemmet i løbet af middelalderen og brugt som mølledam. Senere får søen overordentlig stor betydning for København, idet den bliver inddraget i byens vandforsyning. Fra
1570’erne føres drikkevand herfra og ind til København i trævandrør lavet af gennemborede træstammer – en strækning, der kræver ca. 1000 rør. Da Emdrup ligger meget højere end København, blev vandet ført ind under tryk, hvilket betød, at vandet sprang af sig
selv, når man åbnede for vandhanen – i modsætning til vandet fra Søerne, som måtte
pumpes op. Derfor gik vandet fra Emdrup under betegnelsen springvand.
Der er ingen arkæologiske iagttagelser omkring opstemmings- eller mølleanlæg o.l., så
deres beliggenhed, størrelse, faser m.m. er ikke kendt.
Der er gjort flere fund i området fra forhistorisk tid, som omfatter både enkeltfund og bosættelser fra stenalderen.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn,
skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes
påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på at
afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.
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