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Dane szczegółowe
Właściciel:

radkow1

Kraj:

UK

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

JENNENS

Wytwórca:

JENNENS (London)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

napisy na awersie

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm004329
Brytyjski (szkocki) guzik wojskowy - regimentowy
© buttonarium.eu

Awers awers przedstawia centralnie umieszczonego lwa, który jest widoczny na tle Saltire, czyli krzyża św. Andrzeja, za krzyżem
widoczna jest obręcz na której umieszczono motto: STRIKE SURE, czyli Uderzać pewnie, całość umieszczono w dwóch wieńcach z
Popłochu pospolitego. Nad lwem widnieje napis: LONDON, a po nim napis: SCOTTISH.
Ciekawostka
Jako symbol Szkocji i jej walki o niepodległość błędnie uważany jest Oset (Carduus L.), który jest bardziej powszechnie znany.
Rewers sygnowany: ● JENNENS & Co ● LONDON.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza (oficera) London Scottish Regiment, który obowiązywał w latach 1902-1912.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.en - List of British Army regiments
Wikipedia.en - London Scottish (regiment)
Wikipedia.pl - British Army
Wikipedia.pl - Brytyjskie Siły Zbrojne
Wikipedia.pl - Wielka Brytania
www.ipfs.io - London Scottish (regiment)

Wytwórca: JENNENS (London)
Firma JENNENS Charles, London została utworzona w 1800 roku i istniała do roku 1924, kiedy to połączyła się z firmą J.R. GAUNT
Sygnatury i ich datowanie
Charles Jennens - 1800-1832
Jennens & Co London - 1832-1912
Jennens & Co Ltd London - 1912-1924
Wnioski na podstawie guzików występujących w Buttonarium
Wytwórca ten produkował guziki dla kanadyjskiego wojska.
Źródła
www.angelfire.com - Backmarks on British Buttons and the Dates Used
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 22:06
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