





































































































	Tekst1: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 201	12.09.1903	Digearbejde ved fjordhalen Nissum Fjord.
	Tekst2: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 202	12.09.1903	Billedet taget efter havrendingen 9. september 1903. Vandstanden i fjorden er ca. +4!
	Tekst3: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 203	12.10.1903	Digets indflytning ved høfde 40-41.
	Tekst4: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 204	17.10.1903	Høfde no. 42 med ny østende fuldført fra punkt 464 til 700.
	Tekst5: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 205	17.10.1903	Høfde no. 44 ny østende i arbejde.
	Tekst6: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 206	17.10.1903	Høfde no. 54 efter reparation.
	Tekst7: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 207	17.10.1903	Høfde no. 55 efter reparation.
	Tekst8: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 208	25.11.1903	Høfde no. 54 synkning af østenden på høfden nordside.
	Tekst9: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 209	25.11.1903	Høfde no. 55
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	Tekst12: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 212	04.07.1903	Kontor og skur på nordtangen.
	Tekst13: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 213	17.01.1904	Indskræring i vestre digeskråning mellem høfderne 6 og 7 set fra stranden tæt nord for 6.
	Tekst14: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 214	17.01.1904	Indskræring i vesre digeskraaning mellem høfderne 6 og 7. Høfde no. 7
	Tekst15: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 215	17.01.1904	Indskæring i vestre digeskråning mellem høfderne 6 og 7 taget fra diget omtrent ved det mest beskadigede sted.
	Tekst16: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 216	Maj 1904	Strandet travler ”Cecil Rhodes” syd for Thorsminde. Set fra klitten nord for mindet.
	Tekst17: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 217a	Maj 1904	Strandet travler ”Cecil Rhodes” syd for Thorsminde. Set fra stranden mod nordvest.
	Tekst18: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 217b	Maj 1904	Strandet travler ”Cecil Rhodas” syd for Thorsminde. Set østfra.
	Tekst19: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 217c	Maj 1904	Strandet travler ”Cecil Rhodas” syd for Thorsminde. Set sydvest.
	Tekst20: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 217d	Maj 1904	Strandet travler ”Cecil Rhodas” syd for Thorsminde. Set sydvest.
	Tekst21: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 218	Juli 1904	VBV’s ingeniørkontor i Lemvig under opførelse. Gavl mod sydvest.
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	Tekst23: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 220a	27.07.1904	Ramning af stilladspæle i høfde no. 51
	Tekst24: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 220b	27.07.1904	Ramning af stilladspæle i høfde no. 51
	Tekst25: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 221	16.09.1904	Byggegruben ved høfde no. 85 med blokkens færdigstøbte østende (set fra diget).
	Tekst26: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 222	16.09.1904	Arbejdspladsen med tagedæmning høfde no. 85, set ude fra høfden.
	Tekst27: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 223	16.09.1904	Ramning af fundamentet for højde no. 85, set ude fra høfden.
	Tekst28: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 224	16.09.1904	Ramning af fundamentet for høfde no. 85, set inde fra diget.
	Tekst29: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 225	17.09.1904	Arbejderne køres hjem fra tangen.
	Tekst30: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 226	26.09.1904	Betonblandemaskinen (ved høfde no. 85)
	Tekst31: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 227	26.09.1904	Betonstøbning i høfde no. 85
	Tekst32: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 228	01.10.1904	Foreløbigt værk no. D samt en del af stenkastningen om digets sydspids – set østfra.
	Tekst33: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 229	01.10.1904	De foreløbige værker a-d, set fra Svaneholmens sydøstspids.
	Tekst34: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 230	14.10.1904	VBV’s ingeniørkontor og signaltårn i Thyborøn
	Tekst35: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 231	14.10.1904	VBV’s signaltårn i Thyborøn
	Tekst36: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 232	14.10.1904	Helmplantere på det nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside.
	Tekst37: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 232b	14.10.1904	Helmplantere på det nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside.
	Tekst38: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 233	14.10.1904	Nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside, set fra syd. Helmplantere holder frokost i risplantagen.
	Tekst39: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 234	14.10.1904	Nye sandflugtsdige lands Thyborøn Kanals sydside, set fra vest.
	Tekst40: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 235	07.11.1904	Lossebro ved store Kabe, set fra nordvest
	Tekst41: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 236	07.11.1904	Lossebro ved store Kabe, set fra sydvest
	Tekst42: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 236	07.11.1904	Lossebro ved store Kabe, set fra sydvest
	Tekst43: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 237	07.11.1904	VBV’s spor fra Kabebroen til Lodshuset. Langs sporet kanoner og kugler fra de to engelske krigsskibe ”St. Georg” og ”Defence”, strandede juleaften 1811 omtrent ud for Dybe.
	Tekst44: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 238	07.11.1904	Foreløbige værker til sikring af nordre tanges sydspids. No e og d smat det påbegyndte stenglacis om digeenden (set nordfra).
	Tekst45: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 239	07.11.1904	Dige på nordre tanges sydsspids. (højde ved sydende + 10,5’) fra venstre mod højre ses værkerne no. A og no. D til no. L (nordfra)
	Tekst46: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 240	16.01.1905	Skrænt ved Bovbjerg (syd for højde no. 1, hvorpå det underskråne og sunkne glacis på høfdens sydspids).
	Tekst48: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 241	28.01.1905	Høfde no. 63 efter synkning af de yderste syv blokke. Taget fra ”Prøven” under stærk sø i Kanalen.
	Tekst49: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 242	28.01.1905	Høfde no. 63 efter synkning af de to yderste blokke. Taget fra ”Prøven” under stærk sø i Kanalen.
	Tekst50: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 243	18.05.1905	Kirks auktion over gammel materiel ved skuret i Thyborøn By.
	Tekst51: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 244a	16.06.1905	Forlængelse af glaciset syd fro høfde no. 1 (set vestfra).
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