

















































































































	Tekst1: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 101	06.03.1900	Yderenden (i alt 7 fag) af broen ved 63. (skinnerne ses at være bøjede og vredne mod vest)
	Tekst2: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 102	06.03.1900	De yderste to fag af broen ved 63 (det yderste mangler en pæl og en forskudt stærkst mod vest)
	Tekst3: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 103	06.03.1900	Broen ved 63 (set fra vest). Vandstand ca. 1 meter under dhv.
	Tekst4: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 104	06.03.1900	Broen ved 63 (set fra øst).
	Tekst5: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 105	Sommeren 1898	På inspektionstur.
	Tekst6: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 106	Sommeren 1898	På inspektionstur.
	Tekst7: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 107	Sommeren 1898	”Efter kaffen”
	Tekst8: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 107	Sommeren 1898	”Efter kaffen”
	Tekst9: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 109	11.05.1896	Sandpumpeskibet ”Thyborøn” (under sejlads)
	Tekst10: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 110	10.03.1900	Reddningsdamperen ”vestkysten” (bryder is)
	Tekst11: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 111	09.08.1897	Ved Aalum. Kommisionen af 16.06.1897. Otterstrøm, Adolf Srechsel,  Mortensen, Bruun, Møller, Poulsen, Hummel, Pauli, Hedemann
	Tekst12: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 112	09.08.1897	Ved Aalum, Kommisionen af 16.06.1897.
	Tekst13: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 113	09.08.1897	På ”Vestkysten”. Kommisionen af 16.06.1897 (incl. Nøkketved) + kaptajn Mortensen.
	Tekst14: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 114	09.08.1897	På ”Vestkysten” Kommisionen af 16.06.1897.
	Tekst15: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 115	09.06.1900	Ingeniørhuset på Thyborøn (efter entreens tilbygning)
	Tekst16: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 116 	09.06.1900	Tårnet og det gamle kontorhus ved ingeniørkontoret på Thyborøn
	Tekst17: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 117	18.06.1900	Støbning i høfde no. 91 (vestende)
	Tekst18: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 118	18.06.1900	Nr. Case, plankefang ved Mortensholm
	Tekst19: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 119	18.06.1900	Nr. Case, plankefang ved Mortensholm
	Tekst20: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 120	18.07.1900	Toguheldet i Thyborøn
	Tekst21: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 121	18.07.1900	Toguheldet i Thyborøn
	Tekst22: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 122	18.07.1900	Toguheldet i Thyborøn
	Tekst23: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 123	18.07.1900	Toguheldet i Thyborøn
	Tekst24: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 124	21.07.1900	Ramning og støbning af høfde no. 92 (set ovenfra)
	Tekst25: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 125	21.07.1900	Ramning og støbning i høfde no. 92 (i byggegruben)
	Tekst26: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 126	23.07.1900	Fra Anholt (havnen)
	Tekst27: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 127	23.07.1900	Fra Anholt (havnen)
	Tekst28: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 128	23.07.1900	Fra Anholt (arbejdssporet)
	Tekst29: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 129	23.07.1900	Fra Anholt (ombord på ”Thyborøn”)
	Tekst30: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 130	08.02.1901	Bagskæring ved høfde no. 56 set nordfra. Palisanderækken er blottet. Østerenden sunken lidt.
	Tekst31: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 131	08.02.1901	Bagskæring af høfde no. 55 (nogle fag af plankefagene ses nedgravede i sandet)
	Tekst32: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 132	08.02.1901	Høfde no. 43 efter dens ødelæggelse i januar, set fra det gamle Knopperdige.
	Tekst33: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 133	08.02.1901	Høfde no. 43 efter dens ødelæggelse i januar, set fra det gamle Knopperdige. Her ses tydelige rester af den ældre høfde stående tæt syd for den nyere.
	Tekst34: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 134	08.02.1901	Bruddet i det gamle Knopperdige mellem høfde 42-43 set fra østerenden af traversen ved 42 udover den nu delvis tilsandede fyldgrav mellem det gamle og det nye dige.
	Tekst35: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 135	08.02.1901	Høfde no. 40 sydfra
	Tekst36: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 136	02.06.1900	Lodshuset og St. Kabe på nordre tange
	Tekst37: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 137	09.11.1901	Høfde no. 42 set fra nordfra under reparation efter en oktober 1901 sket synkning af østenden.
	Tekst38: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 138	09.11.1901	Høfde no. 43 set sydfra efter den for tillægsbevilling udførte hovedreparation bla. med beton støbt fra stedet i høfdekronen.
	Tekst39: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 139	09.11.1901	Høfde no. 56 set nordfra med den i oktober 1901 skete beskadigelse på traversen.
	Tekst40: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 140	09.11.1901	Høfde no. 59 set midtfor efter reparation af dens vestlige halvdel med betonprøvesamlingen, som ses på billedet.
	Tekst41: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 141	09.11.1901	Høfde no. 47 set sydfra efter den i år udførte reparation bla. med beton støbt fra stedet i høfdekronen.
	Tekst42: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 142	09.11.1901	Høfde no. 49 set sydfra efter den i år udførte reparation bla. med beton fra stedet.
	Tekst43: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 143a	Juni 1901	Naturlig hule fra stranden ind under den høje Bovbjerg skrænt.
	Tekst44: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 143b	Juni 1901	Naturlig hule fra stranden ind under den høje Bovbjerg skrænt.
	Tekst45: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 143c	Juni 1901	Naturlig hule fra stranden ind under den høje Bovbjerg skrænt.
	Tekst46: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 144	11.09.1901	Polyteknikerbesøget (se indscannet deltagerliste)
	Tekst47: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 144	11.09.1901	Polyteknikerbesøget (se indscannet deltagerliste)
	Tekst48: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 145	05.12.1901	Høfde no. 55 set fra sydøsten efter stormskaden 2.-3. december 1901.
	Tekst49: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 146	05.12.1901	Samme – set østfra (opstilling 20 fod nede høfden)
	Tekst50: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 147	05.12.1901	Høfde no. 55 nordøsten 
	Tekst51: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 148	05.12.1901	Høfde no. 55 set nordfra (tæt på Thyborøn Bifyr)
	Tekst52: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 149	05.12.1901	Høfde no. 56, set sydøstenfra (tæt ved Thyborøn Bifyr)
	Tekst53: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 150	05.12.1901	Høfde no. 56, set nordøstenfra (opstilling på traversen)
	Tekst54: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 151	07.01.1902	Høfde no. 54 efter stormen 5.-6. januar, set fra nordøst
	Tekst55: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 152	07.01.1902	Høfde no. 55 efter bagskæringen under stormen 5.-6. januar 1902, set fra nordøst.
	Tekst56: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 153	07.01.1902	Høfde no. 55 efter bagskæringen under stormen 5.-6. januar 1902, set fra nordøst.
	Tekst 120: Foto no. 144


