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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Austria

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

●

Materiał rewersu: mosiądz

●

Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

BSW

Wytwórca:

SCHNEIDER (Wien)

Średnica:

21.5 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

korona [zamknięta]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Opis guzika btrm001020
Austriacki guzik urzędniczy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia najbardziej popularną wersję herbu małego - w latach 1815-1867 jako herb tylko Cesarstwa Austrii, a od 1867 do
1915 roku już jako herb wchodzący w skład herbu Monarchii Austro-węgierskiej. Zwraca uwagę bardzo staranne wykonanie rysunku
orła, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: BSW (wpisane w trójlistną koniczynkę z ogonkiem do góry) (stylizowane godło Austrii) BSW (wpisane w trójlistną
koniczynkę z ogonkiem do góry) K. u. K. HOF LIEFERANTEN.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik był przeznaczony dla austriackich urzędników państwowych i obowiązywał w latach 1815-1915.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.pl - Godło Austrii
Wikipedia.pl - Herb Austro-Węgier

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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