Klamra radziecka ogólnowojskowa (ZSRR)

2020-07-09

Klamra radziecka ogólnowojskowa (ZSRR)
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Datowanie:

1945

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:

ZSRR
Dostateczny
mosiądz

Wysokość:

ok. 53 mm

Szerokość:

ok. 73 mm

Waga:

66,20 g

Grubość:

1,6 mm

Opis:

Czy klamra jest z okresu II WŚ, czy powojenna - nie wiem. Z tego co znalazłem, przyjmuję na
chwilę obecną, iż jest to klamra ogólnowojskowa z lat ok. 1945 - 1955
Wyczytałem, że powojenne klamry radzieckie miały zaczep w kształcie litery Z - ta nie ma.
Zaczep z prawej strony.
Widać, że ktoś przy niej próbował coś wykombinować - przewiercone trzy otwory na szczytach
gwiazdy. Na koniec pękła lub świadomie została złamana.
Od wewnętrznej strony żołnierz wydrapał cyrylicą : ДМБ 66 lub 68.
Może to oznaczać w języku rosyjskim : Демобилизация 66 (68), czyli po polsku : demobilizacja
(cywil, rezerwa) 1966 lub 1968 rok.
AWERS : na gładkim polu, wytłoczona gwiazda ZSRR. Na ramionach gwiazdy promienie.
W środku, w podwójnym pierścieniu, na kreskowanym tle - znak : sierp i młot.
REWERS : podwójne, skrzywione zaczepy od pasa. Haczyk w kształcie litery U.
Wydrapane cyrylicą litery i cyfry : ДМБ 66 lub 68.
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Klamra radziecka Marynarki Wojennej (ZSRR)
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Klamra radziecka Marynarki Wojennej (ZSRR)
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Datowanie:

1970

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:

ZSRR
Dostateczny
mosiądz

Wysokość:

ok. 53,6 mm

Szerokość:

ok. 69,4 mm - klamra półokrągła

Waga:

67,00 g

Grubość:

2,0 mm

Opis:

Klamra Marynarki Wojennej ZSRR z lat '70 XX w.
AWERS : na gładkim polu, wytłoczona kotwica o prostych ramionach z oczkiem i pionowo
kreskowaną poprzeczką. na kotwicy - gwiazda ZSRR. W gwieździe na promienistym tle - znak :
sierp i młot.
REWERS : Zaczep po prawej stronie w kształcie litery Z. Zaczepy od pasa - oderwane.
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Zaczep od klamry pasa niemieckiego WH
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Zaczep od klamry pasa niemieckiego WH
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Datowanie:

1939

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:

Niemcy
Dostateczny
aluminium

Wysokość:

ok. 33,0 mm

Szerokość:

44,6 mm

Waga:
Sygnatura:
Grubość:
Opis:

4,80 g
GA
2,0 mm
Zaczep od klamry pasa niemieckiego WH (Wehrmacht) z okresu II WŚ.
Sygnowany : G A - producent nieustalony.
Śladowe ilości farby feldgrau.
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Klamra Carskiej Piechoty
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Klamra Carskiej Piechoty
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Miejsce pochodzenia:

Rosja

Stan eksponatu:

Dobry

Materiał:

mosiądz

Wysokość:

ok. 50,8 mm

Szerokość:

ok. 79,4 mm

Waga:

54,00 g

Grubość:

1,8 mm

Opis:

Klamra Carskiej Piechoty - przerobiona.
Wlutowano nowe mocowanie pasa i zaczep.
AWERS : na gładkim polu wizerunek wytłoczonego dwugłowego carskiego orła z koronami
typu zamkniętego.. Pomiędzy głowami korona zamknięta, zakończona krzyżem, od której
odchodzą wstęgi.
Na skrzydłach, osiem herbów : Kazań, Polska, Krym, połączony herb księstw: kijowskiego,
włodzimierskiego i nowogrodzkiego oraz Astrachań, Syberia, Gruzja, Finlandia.
W łapach trzyma berło i jabłko królewskie z krzyżem.
Ten typ carskiego orła, obowiązywał w herbie Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1856-1917.
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Klamra NSDAP
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Klamra NSDAP
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Producent:
Waga:
Sygnatura:

tyfus

Niemcy
Dostateczny
aluminium
Friedrich Linden, Lüdenscheid, Niemcy
25,8o g
RZM M4/24

Średnica:

56,4 mm

Grubość:

ok. 6 mm

Opis:

Partyjna klamra do munduru organizacyjnego członków NSDAP.
AWERS :
Klamra lekko wypukła, na zewnątrz wieniec z liści dębowych.
W centralnej części, niemiecki orzeł, trzymający w łapach mały wieniec z liści dębowych w
centrum którego znajduje się swastyka.
REWERS
gładki, z sygnaturami producenta : RZM M4/24 - Friedrich Linden, Lüdenscheid, Niemcy.
Widoczny zaczep, oraz fragment mocowania pasa, ozdobiony liśćmi dębowymi.
Skrót RZM oznacza Reichszeugmeisterei - w wolnym tłumaczeniu : Narodowe biuro kontroli
materiałowej.
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Klamry stalowe WH - destrukty
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Klamry stalowe WH - destrukty
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Opis:

tyfus

Niemcy
Dostateczny
stal
Destrukty klamer stalowych Wehrmachtu (WH).
Klamry tego typu zostały wprowadzone 24 stycznia 1936 r. i zastąpiły klamry Reichswehry - sił
zbrojnych Republiki Weimarskiej i III Rzeszy, istniejącej w latach 1921-1935.
Konstrukcja praktycznie pozostała bez zmian. Jedynie w centralnej części, orła weimarskiego,
zastąpił orzeł III Rzeszy. W późniejszym czasie pojawiły się klamry z niewielkimi zmianami i
wykończeniem oraz kolorami.
AWERS
Na gładkim polu, wytłoczony orzeł III Rzeszy. Pomiędzy dwoma pierścieniami symbolizującymi
skręconą linę, w dolnej części wieniec z liści dębowych, w górnej napis GOTT MIT UNS (Bóg z
nami).
W centrum orzeł z opuszczonymi skrzydłami i z głową zwróconą w prawo, trzymający w łapach
swastykę.
REWERS
Z prawej strony widoczne mocowanie pasa z widełkami, po prawej zaczep.
W tym stanie, na klamrach, ewentualne sygnatury niewidoczne.
Wymiary, waga itp - podawanie tych informacji, w tym przypadku, mija się z celem.
----------------------------------------------------------------Żeby daleko nie szukać, klamrę w dużo lepszym stanie, można zobaczyć u kolegi huk100 :
http://myvimu.com/exhibit/243-klamra-wh
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Klamra radziecka Marynarki Wojennej (ZSRR)
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Klamra radziecka Marynarki Wojennej (ZSRR)
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Datowanie:

1970

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:

ZSRR
Dostateczny
mosiądz

Wysokość:

ok. 53,6 mm

Szerokość:

ok. 75 mm

Waga:

68,40 g

Grubość:

2,0 mm

Opis:

Klamra Marynarki Wojennej ZSRR z lat '70 XX w.
AWERS : na gładkim polu, wytłoczona kotwica o prostych ramionach z oczkiem i pionowo
kreskowaną poprzeczką. na kotwicy - gwiazda ZSRR. W gwieździe na promienistym tle - znak :
sierp i młot.
REWERS : brak zaczepu po prawej stronie. Dwa zaczepy od pasa, po lewej.
Klamra nie jest półokrągła, bardziej spłaszczona.
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Klamra - jaka ?
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Klamra - jaka ?
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Stan eksponatu:
Materiał:

tyfus

Dostateczny
mosiądz

Wysokość:

ok. 56,4 mm

Szerokość:

ok. 78 mm

Waga:

75,60 g

Grubość:

1,6 mm

Opis:

Klamra - a właściwie większa jej część.
Brakuje nakładki, no i oczywiście liczę na pomoc w identyfikacji - czyja klamra ?

1

Klamra pruska M-95 - pudełko

2020-07-09

Klamra pruska M-95 - pudełko
Kolekcja:

KLAMRY od pasów

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:

tyfus

Prusy
Dostateczny
mosiądz

Wysokość:

ok. 48 mm

Szerokość:

ok. 60 mm

Waga:

33,00 g

Grubość:

1,0 mm

Opis:

Klamry nie są moją mocną stroną - dlatego strzelam, że to pruska klamra. Mam nadzieję, że
jeżeli strzeliłem babola, koledzy mnie poprawią :)
Jeżeli się nie mylę i jest to pruska klamra, to w całości (model M-95) można zobaczyć u kolegi
huk100 :
http://myvimu.com/exhibit/6754-klamra-pruska-m-95
Pudełko klamry, brak okrągłej nakładki. Klamra mosiężna, awers gładki z dwoma, pionowo
umieszczonymi otworami, służącymi do mocowania nakładki. Na pudełku widać pozostałości
złocenia oraz okrągły ślad po nakładce.
Rewers gładki, widoczny zaczep, brak zaczepu pasa.
Pudełko po przejściach, widoczne wgniecenia.
Brak jakichkolwiek sygnatur.
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