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Dane szczegółowe
Właściciel:

rwb

Kraj:

Niemcy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: aluminium
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

21.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|/

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

kotwica

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm002081
Niemiecki guzik wojskowy marynarski
© buttonarium.eu

Awers przedstawia kotwicę admiralicji, oplecioną liną cumowniczą, całość umieszczono na poziomo szrafowanym tle (w heraldyce jest
to odpowiednik barwy niebieskiej), na obrzeżu widnieją dwa wypukłe ranty: wewnętrzny ciągły oraz zewnętrzny imitujący skręconą linę.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika był noszony przez marynarzy i oficerów marynarki wojennej III Rzeszy Niemieckiej, czyli Kriegsmarine, która istniała od
21 maja 1935 roku do 22 lipca 1945 roku.
Hipoteza
Istnieje hipoteza, że guziki wykonane ze szkła były noszone na kurtkach skórzanych marynarzy z łodzi podwodnych i na kurtkach
mechaników - hipoteza wymaga weryfikacji.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.pl - Kriegsmarine
Wikipedia.pl - III Rzesza

Wytwórca: ! Bez sygnatur wytwórcy
Starsze guziki nie były w ogóle sygnowane, zdecydowana większość guzików wykonanych techniką odlewu też nie posiadała oznaczeń
wytwórcy. Niektórzy producenci nie podpisywali swoich wyrobów lub tylko czasowo ich nie znakowali (np. na początku swojej
działalności). Francuskie guziki wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, przeważnie nie były sygnowane, zwłaszcza te z uszkiem typu
koszyczek. Współczesne, cywilne guziki ozdobne w zdecydowanej większości nie posiadają żadnych oznaczeń wytwórcy. Na podstawie
braku sygnatury trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wytwórcy, czy chociażby kraju pochodzenia. Jedyną podpowiedzią jest
budowa guzika, która w pewnych sytuacjach może być pomocna w przypisaniu danego guzika do producenta, kraju, czy epoki.
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.
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