







































































































	Tekst1: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 1	21.09.1895	Høfde no. 1 set fra syd. Figur ved kystlinien på nordsiden, en figur ca. 20’ vest for høfdens østende. Dgl. H.V.
	Tekst2: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 2	21.09.1895	Høfde no. 1 set fra høfden med østenden af yderste på stedet støbte beton, mod land.
	Tekst3: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 3	21.09.1895	Høfde no. 5 set fra diget syd fro høfden. Figuren ved kystlinien på nordsiden af høfden. Dgl. H.V.
	Tekst4: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 4	21.09.1895	Høfde no 5 set fra forstranden syd for høfden. Dgl. H.V. Figuren ved kystlinien på nordsiden af høfden.
	Tekst5: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 5	25.09.1895	Høfde no. 62, udgravning med bundlag for de sidste 9 betonblokke.
	Tekst6: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 6	25.09.1895	Høfde no. 62, udgravning med bundlag for de sidste 9 betonblokke. 
	Tekst7: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 7	26.09.1895	Høfde no. 62, nedsætning af den sidste blok i høfden.
	Tekst8: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 8	26.09.1895	Høfden no. 61 set fra parallelværket. Figuren ved yderste af udsatte blokke samt ved høfdens yderende.
	Tekst10: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No 9.   26.09.1895    Høfde nr. 59 set fra SØ mod NV. I baggrunden "Prøven" med 2 galeaser på slæb.
	Tekst11: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 10   26.09.1895   Thyborøn
	Tekst12: Vandbygningesvæsenets fotosamling, No. 11    26.09.1895    Thyborøn
	Tekst13: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 12	03.10.1895	Høfde no. 63, lægning af bundlag i høfdens sydlige ende.
	Tekst14: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 13	14.01.1896	Dige mellem høfde no. 42 og no. 43. Det efter stormen femte til tolvte december 1895 svageste sted. Risplantningen på forstranden udført efter stormen.
	Tekst15: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 14	14.01.1896	No. 55 set fra diget ved høfdens østende.
	Tekst16: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 15	17.02.1896	Høfde no. 1 set fra lerbrinken syd for høfden.
	Tekst17: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 16	17.02.1896	Høfde no. 1 set fra østenden af høfden mod land. Figuren ved høfdens vestende.
	Tekst18: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 17	17.02.1896	Gården Vestergaard i Ferring i forhold til brinken ved Bovbjerg. Figuren længst til venstre markerer kanten af et netop begyndende skred. Se no. 96 af 05.03.1896.
	Tekst19: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 18	10.03.1896	Forstrand ud for Aalum. Den store lerknold til venstre er rest af den høje lerbrink, hvorpå endnu i 1882 et ingeniørkontor, der benyttedes under anlægget af  høfderne I til III, var beliggende.
	Tekst20: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 19	10.03.1896	Aggerboere skærer ”havtørv” på forstranden.
	Tekst21: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 20	10.03.1896	Risplantningen på dige udfor Øster Agger til dæmpning af sandflugt over dette. I forgrunden Jens Nielsen med datter.
	Tekst22: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 21	10.03.1896	Risplantning på diget ud fro Øster Agger (til dæmpning af sandflugt over diget). I forgrunden formand Peder Nielsen, øst for diget Søren Josefsens gård.
	Tekst23: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 22	18.03.1896	Diget over Kjøbmandssletten. I forgrunden til venstre piger som deltager i helmplantningen på diget.
	Tekst24: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 23	18.03.1896	Diget over Kjøbmandssletten, set fra kronen mod nord. Til højre ved østre digefod Jens Chr. Langers Hus. Drenge med spade til helmplantning.
	Tekst25: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 24	20.03.1896	Høfde no. 61. Udgravning for bundlag.
	Tekst26: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 25	31.03.1896	Sognefoged Chr. Gai’s hus i Harboøre, som i flere år har været lejet af Vandbygningsvæsenet til ingeniørbolig.
	Tekst27: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 26	30.04.1896	Høfde no. 55
	Tekst28: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 27	30.04.1896	Ingeniørbolig og kontorhus i Thyborøn.
	Tekst29: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 28	11.05.1896	Høfde no. 63. Udlægning og regulering af sten i bundlaget. Set fra vestenden.
	Tekst30: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 29	11.05.1896	Høfde no. 63, set fra østsiden. Regulering af bundlaget.
	Tekst31: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 30	13.05.1896	Diget ved Kjøbmandssletten, Harboøre. Den sydlige ende af det til dato fuldførte dige.
	Tekst32: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 31	13.05.1896	Betonstøbning ved Ferring mellem høfde 3 og 4.
	Tekst33: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 32	13.05.1896	Betonstøbning ved Ferring mellem høfde 3 og 4.
	Tekst34: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 33	10.06.1896	Arbejdet ved Knopperdiget. Yderst til højre marketenderiet. Huset længst til venstre er skolen.
	Tekst35: Vandbygningsvæsenetsfotosamling, No. 34	10.06.1896	Knopperdiget. Chr. Degns og Poul Ovesens Huse (som skulle flyttes). I baggrunden Travers ved høfde no. 44.
	Tekst37: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 36	20.06.1896	Høfde no. 1 set fra brinken ca. 160’ syd for høfden.
	Tekst38: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 37	02.07.1896	Høfde no. 1 fra den østlige ende. I forgrunden Klitinspektør Kmhr: de Thygeson, Overklitfoged Bang og ingeniør Poulsen.
	Tekst39: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 38	02.07.1896	Forstrand syd for høfde no. 1, set fra brinken 475 fod syd for høfden.
	Tekst40: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 39	04.09.1896	Høfde no. 61 nordligste del, set fra kystlinien øst for høfden. Af de tre figurer markerer den mellemste blok no. 9 og 10, som er mindre nøjagtig anbragt end resten.
	Tekst41: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 39	04.09.1896	Høfde no. 61 nordligste del, set fra kystlinien øst for høfden. Af de tre figurer markerer den mellemste blok no. 9 og 10, som er mindre nøjagtig anbragt end resten.
	Tekst42: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 40	04.09.1896	Høfde no. 61, nordligste del set fra stiladset i høfden. Figuren (ingeniør Ishøj) markerer stødfugen af blokkene no. 9 og 10, som er mindre nøjagtig anbragte end resten.
	Tekst43: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 40	04.09.1896	Høfde no. 61, nordligste del set fra stiladset i høfden. Figuren (ingeniør Ishøj) markerer stødfugen af blokkene no. 9 og 10, som er mindre nøjagtig anbragte end resten.
	Tekst44: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 43	28.10.1896	Dige ved Kjeldbjerg i Fjaltring sydlige del, opført i 1896.
	Tekst45: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 44	28.10.1896	Thorsminde Sluse, østre side
	Tekst46: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 45	28.10.1896	Thorsminde Sluse, vestre side
	Tekst47: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 46	28.10.1896	Udsigt fra Thorsminde Sluse over vestre slusekanal og kystbarren.
	Tekst48: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 47	31.10.1896	Nymindegab. Udløbet set fra strømmens sydside.
	Tekst49: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 48	31.10.1896	Nymindestrømmens østlige bred.
	Tekst50: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 49	13.11.1896	Gregers Kirks Bro (Græjses Bro) ved Thyborøn, set fra yderste ende (længde ca. 1,5 km fra Thyborøn By, der anes i baggrunden). T.h. ses vandbygningsingeniør Ishøj.
	Tekst51: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 50	13.11.1896	Dige mellem høfde 53 og 54 efter stedfunden regulering. I forgrunden ses vandbygningsingeniør Ishøj. Sømærke omtrent ud for høfde 54.
	Tekst52: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 51	13.11.1896	Høfde no. 55 set fra diget ved høfdens østende.
	Tekst53: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 52	13.11.1896	Høfde no. 61
	Tekst36: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 35	10.06.1896	Forløberen for Thyborøn Havn. Yderende af Gregers Kirks bro (stenfiskerskonnert ”Peter” losser t.h., mens galease ”Elise” af Lohals venter på tømning.


