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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Austro-Węgry

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

alpaka

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

BSW

Wytwórca:

SCHNEIDER (Wien)

Średnica:

24.3 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

numer [cyfra_2; cyfra_9; 29]

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm002001
Austro-węgierski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia liczbę 29 z kropką, o charakterystycznym kroju cyfr, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: (orzełek) (koniczynka z ogonkiem do góry z wpisanymi na listkach inicjałami BSW) K.u.K. HOF LIEFERANTEN
(koniczynka z ogonkiem do góry z wpisanymi na listkach inicjałami BSW).
Przeznaczenie i datowanie
Guziki w kolorze złotym były noszone przy umundurowaniu służbowym, wyjściowym lub paradnym i były używane przez następujące
jednostki:
●

k.k. Landwehrinfanterieregiment Budweis Nr 29 - miejsce stacjonowania: 1903 - 1914 1 i 3 batalion - Czeskie Budziejowice, 2 batalion Jindřichův Hradec.

Ciekawostka
Spotkać się można z hipotezą, że guziki numerowane używane były również w cesarsko-królewskich pułkach piechoty. Jest to jednak
mało prawdopodobne i nie poparte materiałem źródłowym. W armii austro-węgierskiej Pułki Piechoty (I.R.) identyfikował wygląd
mundurów, różnobarwne patki na kołnierzach oraz kolor guzików więc umieszczanie na nich numerów było raczej zbędne. Natomiast w
przypadku Landwehry (L.I.R.), Strzelców (Jäger), Saperów (Sap.Bat.), Żandarmerii itd. barwy pułkowe bądź rodzaju broni były wspólne
dla wszystkich jednostek i dlatego używanie guzików z numerami było praktyczne gdyż pozwalało określić jednostkę.
I tak, guziki w kolorze złotym z cyframi arabskimi nosiły jednostki:
●
●
●
●

Feldjägerbatallion (FJB),
Sappeurbataillon,
Gendarmerie,
Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment.

Guziki koloru srebrnego z cyframi arabskimi:
●
●
●

Landwehrinfanterieregiment,
Landwehr-Ulanenregiment,
Landwehr-Gebirgstruppen

Guziki w kolorze srebrnym ale ze znakami rzymskimi nosiły:
●

Landesschützenregiment

Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999
Wikipedia.pl - Austro-Węgry
Wikipedia.pl - Armia Austro-Węgier
www.mlorenz.at - Austro-Hungarian Armed Forces, 1900-1914

Wytwórca: SCHNEIDER (Wien)
Bracia Schneider z Wiednia. Zakład grawerski założony ok. 1880 roku przez Roberta i Theodora Schneider, a prowadzony przez
Roberta i Hansa Schneider do roku 1944.

Najczęściej stosowaną przez Braci Schneider sygnaturą jest odwrócona trójlistna koniczyna z literami BSW na listkach
(Brüder Schneider Wien). Swoje wyroby sygnowali również B.S. oraz BSW.

Bracia Schneider wykonywali guziki wojskowe dla armii austro-węgierskiej, urzędnicze austro-węgierskie, urzędnicze i liberyjne w
Królestwie Polskim oraz guziki wojskowe dla Wojska Polskiego w okresie I Wojny Światowej (btrm003041).
Ciekawostka
Znane są również: irański guzik wojskowy (btrm005501) oraz niemiecki guzik wojskowy typu groszek z przeznaczeniem dla
Wehrmachtu (btrm002636), wykonany w 1938 roku.
Źródła
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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