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Karta katalogowa guzika btrm008034

Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Austro-Węgry

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

AU

Wytwórca:

AU (Wien)

Średnica:

22.3 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

numer [cyfra_1; cyfra_6; 16]

Przeznaczenie
●

wojskowy

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-08 18:36

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2020.09.25

Opis guzika btrm008034
Austro-węgierski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia liczbę 16 z kropką, o charakterystycznym kroju cyfr, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: (rysunek dwóch lwów trzymających herb czteropolowy) ●A● ●U● I QUALITÄT.
Przeznaczenie i datowanie
Guziki w kolorze złotym były noszone przy umundurowaniu służbowym, wyjściowym lub paradnym i były używane przez następujące
jednostki:
●

UZUPEŁNIĆ

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
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Wytwórca: AU (Wien)
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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