







































































































	Tekst54: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 53	13.11.1896	Udsigt over høfderne nr. 61, 62 og 63 set fra parallelværkets vestre ende.
	Tekst55: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 54	05.09.1897	Høfde no. 1, blokglacis, udlagt 1897.
	Tekst56: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 55	20.09.1897	Høfde no. 56 efter istandsættelsen i sommeren 1897. Figurens plads er 450’ fra høfdens vestende.
	Tekst57: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 56	20.09.1897	Høfde no. 55 efter istandsættelsen i sommeren 1897. Figurens plads er 445’ frahøfdens vestende.
	Tekst58: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 57	20.09.1897	Høfde no. 54 efter istandsættelsen i sommeren 1897. Figurens plads er 470’ fra høfdens vestende.
	Tekst59: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 58	20.09.1897	Knopperdiget set fra den nye digekrone (ved travers 41) mod nord.
	Tekst60: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 59	20.09.1897	Knopperdiget, set fra gamle digekrone (høfde 41) mod nord.
	Tekst61: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 60	20.09.1897	Høfde no. 48 efter reparation med søsten i sommeren 1897 (og 1896). Figurens placering er 330’ fra høfdens vestende.
	Tekst62: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 61	05.10.1897	Høfde no. 33 efter supplering af blokkastningen i hovedet i sommeren 1897.
	Tekst63: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 62	05.10.1897	Høfde no. 1 Blokglacis udlagt i sommeren 1897 set fra lerbrinken sydøst for høfden.
	Tekst64: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 63	05.10.1897	Høfde no. 1 blokglacis udlagt i sommeren 1897 set fra højderyggen.
	Tekst65: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 64	06.01.1898	Høfde no. 57, set fra forstranden nord for høfden. Den yderste markerer kystlinien ved sydsiden af høfden.
	Tekst66: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 65	06.01.1898	Høfde no. 56 set fra resterne af det gamle dige ved høfdens østende. Den yderste figur står ud for kystlinien på høfdens sydside.
	Tekst67: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 66	06.01.1898	Høfde no. 55 set fra forstranden nord for høfden. Den yderste figur ud for kystlinien på høfdens sydside.
	Tekst68: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 67	06.01.1898	Høfde no. 54 set fra et punkt 520’ fra vestenden.
	Tekst69: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 68	07.08.1898	Høfde no. 1 set nordfra fra et punkt langt ude på den for tiden brede forstrand.
	Tekst70: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 69	07.08.1898	Høfde no. 1 taget fra brinken tæt syd for høfden med udsigt over det næsten tilsandede banket foran sydsidens blokglacis ved høfdens østende og over forstrand sydfor høfden, som er ret bred.
	Tekst71: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 70	29.05.1899	Lossebroen ved Krik under opførelse (ramning af hovedet) set fra Bachs Tømmerplads – fra venstre ses muddermaskinen nr. 1 – VBV’s pram og ”Prøven”.
	Tekst72: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 71	29.05.1899	Lossebrohovedet ved Krik under ramning set fra ”Prøven” – til højre ses en af muddermaskinens pramme.
	Tekst73: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 72	29.05.1899	Broen ved høfde no. 63 – ramning af de yderste fag.
	Tekst74: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 73	05.07.1899	Havpejling ved Agger (stud.polyt. Nielsen bag i båden).
	Tekst75: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 74	05.07.1899	Tipning af fyld i lossebrodæmningen ved Krik – brohovedet ses i baggrunden.
	Tekst76: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 75	05.07.1899	Fra arbejdssporet Krik – Agger; til højre en grusgrav i forgrunden. Lossebrohovedet i baggrunden. Til venstre ses Krik.
	Tekst77: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 76	16.08.1899	Østerende og glacis af høfde no. 1
	Tekst78: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 77	16.08.1899	Høfde no. 1 set fra brinken syd for…
	Tekst79: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 78	29.08.1899	Ramning af høfde no. 93 (med sømbeslagning)
	Tekst80: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 79	29.08.1899	Ramning i høfde no. 94 – samt forsøg på at vrigle en pæl op, som vare begyndt at splintre.
	Tekst81: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 80	11.09.1899	Hirtshals mole (færdig)
	Tekst82: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 80	11.09.1899	Hirtshals mole (færdig)
	Tekst83: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 81	23.09.1899	Efter stormen 22/9 (sydvst stormen om Højvande) – opdrevet tømmer ses ligger over banen – stenprammen strandet – Agger By i baggrunden.
	Tekst84: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 82	23.09.1899	(efter stormen) Lossebrohovedet fuld af tømmerstykker.
	Tekst85: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 83	23.09.1899	(efter stormen) Sporet fra dæmningen ses at flyde helt ud i øst – til venstre ses en strandet stenfisker.
	Tekst86: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 84	23.09.1899	(efter stormen) Det inderste af dæmningen, hvorfra sporet er drevet bort – men fuldt af tømmer - i baggrunden brohovedet.
	Tekst87: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 85	23.09.1899	(efter stormen) Fra hovedet og ind af dælmningen.
	Tekst88: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 86	23.09.1899	(efter stormen) Lossebrohovedets 3 spor er bleven hægende på fortøjningspælene.
	Tekst89: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 87	17.10.1899	Høfde no. 54 – skade op traversen efter stormen den 14. oktober 1899.
	Tekst90: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 88	17.10.1899	Høfde no. 55 efter oktoberstormen (ikke havareret)
	Tekst91: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 89 	17.10.1899	Høfde no. 56. Skade på bagenden ved stormen 14. oktober 1899.
	Tekst92: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 90	17.10.1899	Høfde no. 57 efter oktoberstormen (ikke havareret)
	Tekst93: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 91	17.10.1899	Høfde no. 58 efter oktoberstormen (temmelig ubeskadiget)
	Tekst94: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 92	07.11.1899	Lossebrohovedet ved Krik (færdig) (detail af fortøjningspullerter osv)
	Tekst95: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 93	07.11.1899	Fra lossebroen ind over Krik By (med den strandede stenfisker)
	Tekst96: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 94	07.11.1899	Jernbanebro over Krik Å ved Kastet
	Tekst97: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 94	07.11.1899	Jernbanebro over Krik Å ved Kastet
	Tekst98: Vandbygningsvæsenets fotosamling,
	Tekst99: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 95	07.11.1899	Kontorhuset i Agger
	Tekst100: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 96	11.11.1899	Broen ved høfde no. 63 (vandstand ca 1½ fod over dhv.)
	Tekst101: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 96	11.11.1899	Broen ved høfde no. 63 (vandstand ca 1½ fod over dhv.)
	Tekst102: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 97	14.11.1899	”S/S Prøven”, besætning 14/11-1899: Skibsfører NC Nielsen, Maskinmester HP Mikkelsen, J. Mar. Jensen (Overgård), matros Kjeld Jensen, Styrmand Mads Hansen, matros JP Døj.
	Tekst103: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 98	17.12.1899	Sænkningen i høfde no. 1
	Tekst104: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 99	10.03.1900	”Vestkysten” og ”Prøven” bugserer den norske tremaster ”Fryd” gennem isen ind til Lemvig.
	Tekst105: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 100	06.03.1900	Broen ved 63 fra ”Prøven”s dæk – efter at den stærke udstrøm 16/2 havde bortskyllet de 9 yderste fag.


