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Dane szczegółowe
Właściciel:

kasz75

Kraj:

Francja

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

BSW

Wytwórca:

SCHNEIDER (Wien)

Średnica:

24.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--\

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●
●

korona [zamknięta]
kotwica

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm006425
Francuski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia ukoronowaną, szpiczastą koroną zamkniętą, kotwicę admiralicji oplecioną linką cumowniczą, całość umieszczono na
poziomo szrafowanym owalnym tle (w heraldyce poziomy szrafunek odpowiada barwie niebieskiej, co m.in. symbolizuje morze), ów owal
otoczono pojedynczym, wypukłym rantem imitującym skręconą linę, na obrzeżu guzika widnieje wypukły rant również imitujący
skręconą linę.
Rewers sygnowany: ✶ SUPERIEUR ✶ BSW - litery BSW umieszczono na trójlistnej koniczynie.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do marynarza francuskiej marynarki wojennej (Marine nationale) i pochodzi z lat 1852-1870.
Ciekawostka
Podobne guziki można spotkać, ale z koroną o nieco odmiennym kształcie (duża owalna), które obowiązywały w latach 1830-1848 oraz
guziki bez korony, które obowiazywały w latach 1870-1914 i nawet później.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Fallou L. - Le Bouton Uniforme Francais, Colombes 1915 - patrz strona 281
Wikipedia.fr - Marine nationale
Wikipedia.pl - Kotwica admiralicji

Wytwórca: SCHNEIDER (Wien)
Bracia Schneider z Wiednia. Zakład grawerski założony ok. 1880 roku przez Roberta i Theodora Schneider, a prowadzony przez
Roberta i Hansa Schneider do roku 1944.

Najczęściej stosowaną przez Braci Schneider sygnaturą jest odwrócona trójlistna koniczyna z literami BSW na listkach
(Brüder Schneider Wien). Swoje wyroby sygnowali również B.S. oraz BSW.

Bracia Schneider wykonywali guziki wojskowe dla armii austro-węgierskiej, urzędnicze austro-węgierskie, urzędnicze i liberyjne w
Królestwie Polskim oraz guziki wojskowe dla Wojska Polskiego w okresie I Wojny Światowej (btrm003041).
Ciekawostka
Znane są również: irański guzik wojskowy (btrm005501) oraz niemiecki guzik wojskowy typu groszek z przeznaczeniem dla
Wehrmachtu (btrm002636), wykonany w 1938 roku.
Źródła
Polskie guziki wojskowe w XX wieku - Katalog z wystawy, Elbląg 1988
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: 2017-11-17 14:49
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