

















































































































	Tekst57: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 154	07.01.1902	Høfde no. 55 efter bagskæringen under stormen 5. - 6. januar 1902, set fra fremspringende klitknold syd for høfden.
	Tekst58: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 155	07.01.1902	Høfde no. 58 efter stormen 5.-6. januar med høfdekronen hældende mod syd.
	Tekst59: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 156	07.01.1902	Høfde no. 59 efter stormen 5.-6. januar med høfdekronen hældende mod syd.
	Tekst60: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 157	13.01.1902	Høfde no. 55 sunket og bagskåret, set sydfra (fra gammel digerest)
	Tekst61: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 158	13.01.1902	Høfde no. 55 sunket og bagskåret, set nordfra (på forstranden)
	Tekst62: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 159	16.01.1902	Høfde no. 42 bagskråret og under synkning nordover under stormen 14.-15. januar set fra traversen mellem det gamle og det nye dige.
	Tekst63: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 160	16.01.1902	Høfde no. 44 set fra nordøst under stormen 14.-16. januar, høfden er mellem punkt 300-480 fra vesterenden sunket 4-5 fod.
	Tekst64: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 161	16.01.1902	Høfde no. 47 set fra øst under stormen 14.-16. januar. Overstøbningen er mellem punkt 100-350 fra vesterenden sunket 2 fod i nordsiden.
	Tekst65: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 162	08.02.1902	Diget mellem høfde 35-36
	Tekst66: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 163	08.02.1902	Høfde no. 41 (det i 1901 reparerede stykke)
	Tekst67: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 164	08.02.1902	Høfde no. 42 (det i 1901 reparerede stykke, hvis inderste del atter er væltet af januarstormen).
	Tekst68: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 165	08.02.1902	Høfde no. 42 efter bagskæring i januar.
	Tekst69: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 166	08.02.1902	Høfde no. 43 repareret i 1901
	Tekst70: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 167	08.02.1902	Høfde no. 44 efter januarstormen
	Tekst71: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 168	10.02.1902	Diget bag høfde 88-89 i Agger set sydfra (omvendt billede)
	Tekst72: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 169	10.02.1902	Diget og forstranden mellem høfde 87 og 88 i Agger set sydfra (omvendt billede)
	Tekst73: Vandbygningsvæsenets fotosamling,
	Tekst74: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 170 	25.06.1902	Trafikministerens rejseselskab på sandpumpeskibet ”Thyborøn” kommandobro
	Tekst75: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 170a 	25.06.1902	Trafikministerens rejseselskab på sandpumpeskibet ”Thyborøn” kommandobro
	Tekst76: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 170b 	25.06.1902	Trafikministerens rejseselskab på sandpumpeskibet ”Thyborøn” kommandobro
	Tekst77: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 170 	25.06.1902	Trafikministerens rejseselskab på sandpumpeskibet ”Thyborøn” kommandobro
	Tekst78: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 172	25.06.1902	Frokost på ”Thyborøn” om bagbord.
	Tekst79: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 171	25.06.1902	Frokost på ”Thyborøn” om styrbord.
	Tekst80: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 173	14.07.1902	Sandflugtsdige på Agger Tange set sydfra med de sydligste høfder, Mortensholm samt Agger by i baggrunden.
	Tekst81: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 174	14.07.1902	Sandflugtsdige på Agger Tange set nordfra (fra Mortensholm) Agger Sømærke i baggrunden.
	Tekst82: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 175	14.07.1902	Høfde no. 86 fuldført i november 1901 set fra en klitknold (fra syd)
	Tekst83: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 176	14.07.1902	Høfde no. 87 fuldført i juli 1902 set sydøst fra.
	Tekst84: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 177	14.07.1902	Høfde no. 94 fuldført i november 1901 set fra det nye dige (fra sydøst)
	Tekst85: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 178	14.07.1902	Høfde no. 96 fuldført juli 1901 set fra stranden syd for.
	Tekst86: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 179	18.07.1902	Lossebro ved Krik (bygget i 1899) set fra sydvest (fra ”Prøven”).
	Tekst87: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 180	18.07.1902	Lossebro ved Krik set fra nordvest (fra sporet)
	Tekst88: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 181	29.07.1902	Lossebro for fiskebåde udfor høfde no. 63, set fra yderenden, hvor skiltet oplyste bådene om lossestedet for fangst. Thyborøn By ses i baggrunden.
	Tekst89: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 182	29.07.1902	Lossebro udfor høfde no. 63, set fra stranden øst for høfden. T.v. ses dræsinen, der kunne fragte fisk ind. VBVs slæbedamper ”Prøven” ligger ved broens yderende.
	Tekst90: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 183	29.07.1902	Lossebro udfor høfde no. 63, set fra stranden vest for høfden.
	Tekst91: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 184	18.11.1902	Ferring høfderne set fra skrænten vest for den gamle kro.
	Tekst92: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 185	18.11.1902	Usædvanlig bred forstrand for høfde no. 1
	Tekst93: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 186	18.11.1902	Høfde no. 1 med usædvanlig bred forstrand på sydsiden.
	Tekst94: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 187	18.11.1902	Bovbjerg og Ferring By set fra høfde no. 1.
	Tekst95: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 188a	02.01.1903	Lodskontoret ved Thyborøn Kanal efter julestormen. Set fra sydvest.
	Tekst96: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 188	02.01.1903	Lodskontoret ved Thyborøn Kanal efter julestormen. Set fra sydvest.
	Tekst97: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 189a	02.01.1903	Søndre del af tangebruddet ved Lodsbugten efter julestormen. Set fra lodshuset.
	Tekst98: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 189b	02.01.1903	Nordre del af tangebruddet ved Lodsbugten efter julestormen. Set fra lodshuset.
	Tekst99: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 190	13.01.1903	Digebrud ved fjordhalen Nissum Fjord. Set fra nordvest på forstranden.
	Tekst100: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 191	13.01.1903	Digebrud ved fjordhalen Nissum Fjord. Set nordfra traversens ende.
	Tekst101: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 192	13.01.1903	Digebrud ved fjordhalen Nissum Fjord. Set sydfra på gammel diges ende.
	Tekst102: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 193	18.01.1903	Digebrud ved fjordhalen Nissum Fjord. Set sydvest på forstranden.
	Tekst103: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 194	17.06.1903	Betonmaskine med høfde no. 51 set sydfra.
	Tekst104: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 195	17.06.1903	Betonmaskine ved høfde no. 51 set nordfra.
	Tekst105: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 195a	17.06.1903	Betonmaskine ved høfde no. 51 set nordfra.
	Tekst106: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 195b	17.06.1903	Betonmaskine ved høfde no. 51 set nordfra.
	Tekst107: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 196	17.06.1903	Tælleapparat på betonmaskine ved høfde no. 51.
	Tekst108: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 196a	17.06.1903	Tælleapparat på betonmaskine ved høfde no. 51.
	Tekst109: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 197	08.07.1903	Sunket bloklager mellem høfde 39 og 40 set nordfra.
	Tekst110: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 198	08.07.1903	Sunket bloklager mellem høfde 39 og 40 set sydfra.
	Tekst111: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 198a	08.07.1903	Sunket bloklager mellem høfde 39 og 40 set sydfra.
	Tekst112: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 199	11.09.1903	Baneingeniører på udflugt ombord på ”Prøven”
	Tekst113: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 200	11.09.1903	Baneingeniører på udflugt ombord på ”Prøven” 


