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Opis guzika btrm000028
Rosyjski guzik wojskowy wzór 1829 (awers) / 1829 (budowa guzika)
© buttonarium.eu

Awers przedstawia gorejący granat o pojedynczym wąskim płomieniu na górze oraz z umieszczoną na granacie cyfrą 3 z kropką.
Rewers - brak zdjęcia rewersu.
Przeznaczenie i datowanie
Prawo noszenia guzików z wizerunkiem płonącego granatu, w pierwszej kolejności otrzymały pułki grenadierów (гренадерский полк),
16 grudnia 1829 roku wprowadzono dla nich następujący wzór guzików: gorejący granat z wąskim pojedynczym płomieniem oraz z
numerem na granacie oznaczającym numer pułku. Już 26 grudnia 1829 roku prawo noszenia identycznych guzików otrzymały również
pułki karabinierów (карабинерный полк), pułki kirasjerów (кирасирский полк) oraz pododdziały tyłowe typu obsługa furgonów
wojskowych (фурштатская часть) wchodzących w skład dywizji grenadierów. W przypadku tych ostatnich guziki występowały tylko z
numerami od 1 do 3, które w tym wypadku oznaczały numer batalionu.
Ciekawostka
Ze względu na budowę, guziki wzór 1829 były jednowarstwowe, uszka miały wykonane z płaskownika i były przeważnie bez sygnatur
wytwórcy, w 1857 roku wprowadzono nowy wzór guzika (ze wzdględu na budowę): jedno- lub dwuwarstwowe, uszko wykonane z drutu
oraz w zdecydowanej większości sygnowane.
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Wytwórca: ! Brak danych
Brak danych na temat producenta tego guzika.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- brak zdjęcia rewersu,
- mocno zabrudzony rewers,
- rewers częściowo lub całkowicie skorodowany.
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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