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Anders Johan Twetman och Världsutställningen i Wien

 Världsutställningen i Wien förekommer 
släktanteckningr flera gånger i samband med Anders 
Johan Tvetman, 1853 -1929.   Med tanke på andra 
uppgifter om honom, se berättelsen om AJ T som 
kungason, undrade  jag om Världsutställningen var 
riktig. Sökningar har därför gjorts  i flera källor om 
hans tidiga år.

I Wexiö Högre Allmänna Läroverk redogörelse 1869 -   
1870. "Från klass 4 avgått Anders Johan Tvetman för 
anställning till sjöss" (dvs ca 17 18 år). 
Han var kanske ute i två år, för i Wendes artilleri 
regemente, Kristiandstad, står han som värvad 1870. 
med avsked som konstapel 1874. 

 Detta bekräftas i Kristianstad Garnisonsförsamling 
Husförhör B:3 Bild 19 sid 31, med uppgift om inflyttad 
1870-10-18 till hus 4:49

                                                                                                                                                                            
Han flyttar 1874-07-11 till 5:49, och står då som 2:dre konstapel i bild 36 sid 65.

I Kristianstad husförhör A1:8 bild 130 sid 125 står som utflyttad  men svårt att tolkat vart.

Som rekryt, 20 år, fick han möjligheten att följa med som assistent på Världsutställningen i Wien 1873. 
Vissa familjeuppgifter förekommer, att han skulle ha rymt därifrån, men inga belägg har hittats annat än de 
flyttuppgifter som finns angivna ovan. År 1875 återfinns AJT inskriven på sjömanshuset i Gävle och 
tituleras Sjöman.

Sedan finns i Gävles husförhörsbok 1976 uppgift att han flyttar till Stockholm och vidare till Jönköping 
1879-02-06. 

I Helsingborgs husförhör A1:73 återfinns han 1880-10-11, och det är oläsligt varifrån han kommer, men i 
senare års husförhörsböcker står det Kristianstad. Ett år även: Vistats utomlands. Inga uppgifter om yrke 
eller sysselsättning.

Tiderna hänger inte riktigt ihop och det är otydligt vad han har gjort och varit, men helt klart med på 
Världsutställningen. I tidningar finns beskrivet hans inblandning, med berömande ord.  Uppgiften om 
rymning är mer tveksam, men kan ha inträffat under en kort period.

Världsutställningen finns omnämnd i flera olika texter, varav några i dagstidningar med namnet Tvetman.  
Ett exempel anges nedan. 



Förkortat =borttagen
del här

Klipp  ur Stockholms
Dagblad 1873-06-27

Uppfinningarnas bok / 

Sjunde bandet. Verldshandeln, dess utveckling, 



gång och medel 
(1873-1875) Author: Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund 

Text ur boken och  kapitlet om Världsutställningen i Wien 1873

Sidan 691
”En utställning af helt annan art, 
men med samma omsorg ordnad, var den af 
landtförsvarsdepartementet föranstaltade samlingen 
af prof på vår krigsmateriel inom alla vapen, från 
artilleri- och trossvagnar till soldatens gevär 
och mundering, en afdelning, som af kännare ådrog 
sig en välförtjent uppmärksamhet. ”




