





































































	Tekst1: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 301	Ej dateret	Blokvogn (Fibigers Model) ved høfde 59 (i baggrunden en strandet kutter)
	Tekst2: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 302	Marts 1909	Betontulipaner.
	Tekst3: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 303	Marts 1909	Betontulipaner
	Tekst4: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 304	Marts 1909	Betontulipaner.
	Tekst5: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 305	Marts 1909	Betontulipaner
	Tekst6: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 306	Marts 1909	Betontulipaner
	Tekst8: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 307	07.04.1909	Høfde A set sydfra.
	Tekst9: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 308	07.04.1909	Høfde A set nordfra, nogle pæle i høfde B ses i baggrunden.
	Tekst10: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 309	07.04.1909	En ny blokvogn (model 1908) og en blokvogn af den tidligere udgave (den ny til venstre og den ændre til højre på billedet).
	Tekst11: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 310	05.09.1909	Limfjordskommisionen i S/S ”Vestkysten”, Venø
	Tekst12: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 311	25.11.1910	Kanalen ved Hvide Sande, åbningsdagen.
	Tekst13: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 311	25.11.1910	Kanalen ved Hvide Sande, åbningsdagen.
	Tekst14: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 313	14.05.1910	Beskadigelse i høfde no. 1
	Tekst15: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 314	14.05.1910	Blokudlægning i høfde no. 5
	Tekst16: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 315	14.05.1910	Høfde A og B i Ferring set nordfra. Der lægges blokke ud i høfde B.
	Tekst17: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 316a	19.05.1910	Høfde no. 79 under udlægning af sten fra fartøj ”Anna” af Nyborg.
	Tekst18: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 316b	19.05.1910	Høfde no. 79 under udlægning af sten fra fartøj ”Anna” af Nyborg.
	Tekst19: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 317	19.05.1910	Høfde no. 79.
	Tekst20: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 318	19.05.1910	Høfde no. 79
	Tekst21: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 319	1910	Ingeniørkontoret i Agger.
	Tekst22: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 320	06.10.1910	Høfde A i Ferring, set fra brinken.
	Tekst23: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 321	06.10.1910	Høfde B i Ferring, set fra brinken.
	Tekst24: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 322	06.10.1910	Høfde B i Ferring, set sydfra
	Tekst26: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 323	25.02.1911	Bortskæringen af vestre digeskråning mellem høfde no. 88 og 89, set fra stranden lige syd for høfde 88.
	Tekst27: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 324a	25.02.1911	Indskæring i diget syd for høfde 72, set fra diget.
	Tekst28: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 324b	25.02.1911	Indskæring i diget syd for høfde 72, set fra diget.
	Tekst29: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 325	25.02.1911	Indskæring i det syd for høfde 72, set fra forstranden.
	Tekst30: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 326a	27.02.1911	Digeskæring ud for høfde no. 7, set fra diget, der plantes ris.
	Tekst31: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 326b	27.02.1911	Digeskæring ud for høfde no. 7, set fra diget, der plantes ris.
	Tekst32: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 327a	27.02.1911	Digeskæring ud for høfde no. 7, set høfde 7.
	Tekst33: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 327b	27.02.1911	Digeskæring ud for høfde no. 7, set fra høfde 7
	Tekst34: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 328	Sommer 1911	Høfde 1 og glaceriet.
	Tekst40: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 329	21.08.1911	Bovbjerg. Høfde A med ny strand
	Tekst41: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 330	21.08.1911	Bovbjerg. Høfde no. 1 og A med ny strand
	Tekst42: Vandbygningsvæsenets fotosamling, No. 331	21.08.1911	Bovbjerg, høfde no. 1, A og B


