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Dane szczegółowe
Właściciel:

Zebu74

Kraj:

Niemcy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

lubuskie

Materiał awersu:

b.d.

●

Materiał rewersu: b.d.

●

Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

! Sygnatury nieczytelne

Wytwórca:

! Sygnatury nieczytelne

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

b.d.

Rant:

●---

Profil:

|| - dwuwarstwowy, płasko-płaski

●

kotwica
monogram [latin-A; latin-G; latin-H; latin-P]
tarcza

Przeznaczenie
●

innego transportu
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Opis guzika btrm003093
Niemiecki guzik armatora linii żeglugowej
© buttonarium.eu

Awers przedstawia kotwicę oplecioną liną, po środku guzika widnieje zdobna tarcza na której umieszczono skrót: H.A.P.A.G., całość
znajduje się na gładkim tle, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu.
Rewers sygnowany, ale sygnatury nie są czytelne (FUERVERGOLDUNG - złocony?).
Guzik znaleziono na terenie województwa lubuskiego.
Ciekawostka
Guzik posiada zawleczkę umożliwiającą szybkie mocowanie guzika do munduru.
Przeznaczenie i datowanie
Guziki tego typu były noszone przez marynarzy pływających u armatora linii żeglugowej Hamburg Amerikanische Packetfahrt Actien
Gesellschaft, czyli niemiecka firma żeglugowa obsługująca początkowo tylko rejsy pomiędzy Hamburgiem a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki Północnej. Firma została założona w 1847 roku, w czasie I i II WŚ działalność firmy została zawieszona.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.pl - Armator
Wikipedia.pl - Bandera
Wikipedia.pl - HAPAG
Wikipedia.pl - Marynarka handlowa
Wikipedia.pl - Typy statków
Wikipedia.pl - Statek wodny
Wikipedia.pl - Żegluga
www.buesummaritim.de - Flags

Wytwórca: ! Sygnatury nieczytelne
Sygnatury nieczytelne - wiadomo (lub wręcz częściowo widać), że guzik był sygnowany, ale nie można odczytać, ani chociaż
zidentyfikować sygnatur.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- wytarte lub słabo wybite sygnatury,
- zabrudzony rewers,
- rewers częściowo skorodowany.
Może jednak ktoś potrafi wskazać wytwórcę, wszelkie sugestie proszę wpisać w komentarzu do danego guzika, może to ułatwić
identyfikację.
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.
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-15 10:31
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