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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:

DOWLER

Wytwórca:

DOWLER (Birmingham)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

C| - dwuwarstwowy, zdecydowanie
wypukło-płaski

●
●

armata
korona [zamknięta]

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm004495
Brytyjski guzik wojskowy - RHA, korona QVC
© buttonarium.eu

Awers przedstawia armatę na lawecie, powyżej której umieszczono koronę wiktoriańską.
Ciekawostka
Kształt korony świadczy o tym, że jest to guzik z epoki wiktoriańskiej, czyli za panowania królowej Wiktorii Hanowerskiej (1837-1901).
Ten typ korony nazywa się koroną wiktoriańską lub w skrócie QVC (Queen Victoria Crown), a przykładowo typ korony Elżbiety II
nazywany jest koroną królowej w skrócie QC (Queen Crown), natomiast inny rodzaj korony brytyjskiej, znanej z guzików z okresu I i II
Wojny Światowej, określa się mianem Korony Tudorów i zazwyczaj skrótem KC - (Kings Crown).
Rewers sygnowany: ● W. DOWLER & SONS ● BIRM.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza Royal Horse Artillery i obowiązywał w latach 1881-1900.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.en - Royal Horse Artillery
Wikipedia.pl - British Army
Wikipedia.pl - Brytyjskie Siły Zbrojne
Wikipedia.pl - Epoka wiktoriańska
Wikipedia.pl - Wiktoria Hanowerska

Wytwórca: DOWLER (Birmingham)
Wiliam DOWLER & Sons William Dowler & Sons. Graham St. Works, Birmingham 1 (in 1946) Founded 1774, probably as Thomas
Dowler of Great Charles St., Birmingham. Amalgamated with Firmin in 1969.
Wnioski na podstawie guzików występujących w Buttonarium
Wytwórca ten produkował guziki dla brytyjskiego wojska.
Źródła
www.oldcopper.org - Birmingham Button Makers
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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