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Dane szczegółowe
Właściciel:

KPG

Kraj:

Prusy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

wielkopolskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

MAEDICKE

Wytwórca:

MAEDICKE J.C. (Berlin)

Średnica:

28.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●
●

korona [zamknięta]
monogram [latin-F; latin-R]
orzeł

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007234
Pruski guzik wojskowy (rangowy)
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła w koronie zamkniętej, z monogramem FR na piersi (FR = Friedrich Rex, czyli Friedrich II von Hohenzollern, czyli
Fryderyk II Wielki - król Prus w latach 1740-1786) oraz z regaliami w łapach (jabłko w lewej oraz berło w prawej łapie). Na obrzeżu guzika
występuje pojedynczy wypukły rant.
Rewers sygnowany: * I. C. MAEDICKE * BERLIN.
Ciekawostka
Guziki te wykonywano z mosiądzu, tombaku i niklu.
Guzik znaleziono w okolicach Gniezna.
Przeznaczenie i datowanie
Jest to tzw. guzik rangowy (Adlerknopf, czyli guzik z orłem), guziki tego typu noszone były przez podoficerów na stójce kołnierza, po obu
stronach szyi. Guziki te zostały wprowadzone w wojsku pruskim w 1846 roku i były w użyciu aż do roku 1918 - w latach 1871-1918 już w
ramach Cesarstwa Niemieckiego.
Wymiary guzików
Gefreitenknopf - guzik kaprala Ø 9 linii ± ½ linii, czyli około 22,9 mm ± 1,3 mm
Sergeantenknopf - guzik sierżanta: Ø 12 linii ± ½ linii, czyli około 30,5 mm ± 1,3 mm
Ciekawostka
Dawniej, kaliber broni oraz średnice guzików mierzono w tzw. liniach, czyli odpowiednik 1/10 cala, czyli 2,54 mm.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.de - Preußische Armee
Wikipedia.de - Gefreiter
Wikipedia.de - Sergeant
Wikipedia.pl - Cal
Wikipedia.pl - Linia (jednostka)
www.erstes-garderegiment.de - Deutsche uniformen (Prusen)
www.kaisersbunker.com - Eigentumsstück Waffenrock
www.kaisersbunker.com - Model 1915/16 Bluse

Wytwórca: MAEDICKE J.C. (Berlin)
von J. C. MAEDICKE, Knopf und Militair Effecten Fabrik, Hoflieferant S. Maf. d. Königs, C. BERLIN C., Spandauer Str. № 46. Firma
powstała w 1795 roku i istniała prawdopodobnie aż do roku 1945.
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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