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Dane szczegółowe
Właściciel:

radkow1

Kraj:

Francja

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

inne

Rant:

●--/

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

kotwica

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm004413
Francuski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia kotwicę admiralicji oplecioną linką cumowniczą, całość umieszczono na poziomo szrafowanym owalnym tle (w
heraldyce poziomy szrafunek odpowiada barwie niebieskiej, co m.in. symbolizuje morze) oraz w pojedynczym, wypukłym okręgu na
obrzeżu guzika imitującym skręconą linę.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do marynarza francuskiej marynarki wojennej (Marine nationale), pochodzi z okresu po I wojnie światowej i jest prawie
identyczny jak guziki pochodzące z lat 1870-1914 - w zasadzie różnią się tylko sposobem wykonania.
Ciekawostka
Podobne guziki można spotkać również z koroną i w zależności od jej kształtu obowiązywały one w latach 1830-1848 (duża, owalna)
oraz w latach 1852-1870 (szpiczasta).
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Fallou L. - Le Bouton Uniforme Francais, Colombes 1915 - guziki z lat 1870-1914, patrz strona 283
Wikipedia.fr - Marine nationale
Wikipedia.pl - Kotwica admiralicji

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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