Mellemfort:

Mellemfort blev bygget i tiden fra 1860 til 1863 på en kunstig ø 1.200 m sydøst for Lynetten og
800 m nordvest for Prøvestenen på kanten af Amagers landgrund ved Kongedybet.
Fortet havde til opgave:
1) at hindre at København blev bombarderet af fjendtlige enheder i Hollænderdybet og Svælget.
2) at hindre fjendtlige enheder i at trænge ind i Kongedybet.
Det var et åbent jordværk, der blev bygget på en stenkastning; vanddybden var ca. 3 m. Bag fortet
blev der anlagt en havn omsluttet af to havnemoler. Skytset var opstillet på betonbriske bag et 6 m
tykt jordbrystværn, og briskene var grupperet omkring tre traverser, hvori der var bygget
ammunitionsmagasiner og belægningsrum.

Bestykningen bestod i 1894 af:
2stk. 35'/2Cm S.K. L/30 M/82
4stk.24cm
S.K. L/40 M/89
3 stk. 47 mm h. S.K. L/44 M/86
2stk. 8 mm 2-løbet mitrailleuse M/89 i feltlavet
Fortet havde oprindeligt en bemanding på 83 mand, men med ovennævnte armering øgedes
bemandingen til 191. For at kunne underbringe denne styrke, havde man bygget en kasernebygning
til 180 mand på en opfyldning i forthavnen.
Fortet hejste kommando første gang den 24. marts 1864 ved sikringsstyrkens indkaldelse i
forbindelse med Den anden Slesvigske Krig, og det var desuden krigsbemandet i 1870 under Den
fransk-tyske Krig. I 1877-79 forstærkedes fortets brystværn med en ca. to meter tyk betonbrystmur,
og i 1880erne ændredes armeringen, og fortet blev forsynet med en lysmaskine, der skulle give
strøm til såvel fortets projektør som til den daglige belysning. Fortet blev igen krigsbemandet under
Den første Verdenskrig, men allerede fire år efter krigens slutning bliver det nedlagt i henhold til
forsvarslovene af 1922. Det blev herefter brugt af Luftmarinestationen på Margretheholm som
kontrolpost, indtil luftmarinestationen blev nedlagt i begyndelsen af 1950erne. I 1966 blev det
overdraget til Københavns kommune, der lod det sprænge i forbindelse med, at der inddæmmedes
et større område omkring det til brug for opførelsen af Amagerværket.
Uddrag fra bogen Kystbefæstningen i 75 år

