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Dane szczegółowe
Właściciel:

Jacek.Ant

Kraj:

UK

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

podlaskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: b.d.
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

FIRMIN

Wytwórca:

FIRMIN (London, Birmigham)

Średnica:

17.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

monogram [latin-C; latin-L]

Przeznaczenie
●

innego transportu
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Opis guzika btrm002232
Brytyjski guzik z monogramem utworzonym z trzech wzajemnie przeplatających się liter: LCC, czyli London County Council, czyli
samorząd powiatu londyńskiego działający w latach 1889-1965. Guzik pochodzi z munduru pracownika miejskich tramwajów (LCC było
ich właścicielem), które powstały 13 października 1897 roku, pierwszą elektryczną trasę oddano do użytku 15 maja 1903 roku. Długość
linii: ok. 269 km, rozstaw torów: 1435, czyli tyle ile jest obecnie w Warszawie. Rewers sygnowany: FIRMIN & SONS LTD LONDON. Guzik
znaleziono w okolicach Białegostoku na terenach gdzie pozbywano się odpadów z fabryk włókienniczych, które gremplowały stare
ubrania. Link do strony o tej linii tramwajowej: http://www.birches.plus.com/page2/page12/page54/page54.html

{Jacek.Ant+rwb+radkow1}

Wytwórca: FIRMIN (London, Birmigham)
FIRMIN, angielska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w 1655 roku[1]. Spółka ta posiadała co najmniej 15 adresów pod
którymi produkowano guziki.
Sygnatury i datowanie
Samuel Firmin (S. F.); w okolicach Somerset House - od lat 70-tych do początku lat 90-tych XVIII wieku
Samuel Firmin, Strand. London. 1793-1796
Firmin & Westall. 1797-1799
Firmin & Co. około 1800-1811
Firmin, Philip, 1812
Firmin & Langdale, 1815-1823
Firmin & Sons, 1824
Firmin, Robert, 1826
Firmin & King, 1838
Firmin & Sons, 1839
Firmin, Philip & Samuel. 1841
Firmin & Sons. W początku lat 50-tych XIX wieku do roku 1875
Firmin & Sons Ltd. 1875 (od 1882 roku firma jest głównie ulokowana w Birmigham)
Firmin & Sons Ltd. St. Martin’s Lane. London, 1894
Uzupełnić tą sekcję o dane ze strony:
● ukdfd.co.uk - BUTTON MAKERS AND THEIR BACKMARKS
Aktualny adres firmy
Firmin & Sons Limited, Firmin House, 82-86 New Town Row, Birmingham, B6 4HU.
Ciekawostki
Firma jest producentem insygniów, guzików i innych akcesoriów dla Królowej Elżbiety II oraz dla Księcia Edynburga Filipa.
Firma jest wytwórcą guzików królewskich dla wszystkich monarchów brytyjskich począwszy od Jerzego II Hanowerskiego (okres
panowania - 1727-1760).
Wnioski na podstawie guzików występujących w Buttonarium
Firma produkowała głównie brytyjskie guziki wojskowe oraz liberyjne, ale też guziki dla armii egipskiej, kanadyjskiej, firm
amerykańskich, a w okresie II wojny światowej wyprodukowała też guziki na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych stacjonujących w Anglii.
Źródła
www.firminhouse.com - FIRMIN House

[1]

www.oldcopper.org - Button Badge Makers
www.oldcopper.org - Buttonmakers Birmingham
www.angelfire.com - Diana's Buttons - British Button Backmarks
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.
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