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Kvarteret Käppslängaren 

Tomt utlagd till gata  
 

Att skepparen Peter C Cervin omkring 1770 skulle ha ägt en gård här i kvarteret framgår icke av 
tomtöreslängderna, Men det framgår av inteckningsprotokollen, att Peter C Cervin den 4.9.1769 
för lån av 1 000 d smt tog ”den första och enda inteckningen i mitt nyss uppbyggda hus på Häste-
backen näst intill Åkaren Johannes Svensson”. 

Den 23.9.1771 lät den i Göteborg inrättade Enke- och Pupillkassans direktörer uppbjuda skeppa-
ren Peter Cervins i stadens första kvarter samt andra rote vid Hästetorget näst intill åkaren Johan-
nes Svenssons gård belägna hus på grund av ovanstående förskrivning. Det bör vara det huset, 
som 1775 ägdes av 

kofferdikaptenen Alexander Berg 

Han fick burskap 14.11.1748. Ville 1770 bli hökare men blev direktör för sjömanshuset 
30.3.1772. Han ägde vid sin död 5.1.1786 hus och tomt på Kungsgatan gentemot det s.k. Häste-
torget, värt 1 142 rdr specie. Hans hustru Catharina Boije hade avlidit 8.8.1782. Deras dotter 
Cecilia Berg, död 13.9.1787, var gift med 

kofferdiskeppare Carl Norrman 

burskap 10.12.1773. Han ägde 2.110 1790. 

Mäklaren James Miln 

skrevs 1795 som ägare av 2.110. Skeppsklareraren James Miln, som från 1775 hade biträtt avlid-
ne Georg Ross, ansökte våren 1799 om att antagas till mäklare (Handelssocietetens protokoll 
5.4.1799). I Handelssocieteten meddelades det den 23.8.1799, att James Miln hade avlidit under 
utrikes resa till Skottland: Hans tjänst söktes av handelsmannen Joseph Hall, herr H. G. Peters, 
mäklarekontorsbetjänten Elias Nordblom och Olof Ullgren. 

Den 20.6.1800 utbjöds avlidne mäklaren och skeppsklareraren Milns vid Kungsgatan mitt för 
kasernen belägna och i London för 250 pund sterling från april månads början försäkrade hus på 
stadens börs till försäljning på auktion efter anhållan av herrar Laur. Tarras och David Mitchell. 
Ingen ville bjuda begärda 2 000 rdr. Nästa år 1801 hade äganderätten övergått till 

hökaren Peter Wennerberg 

burskap 11.12.1795. Uppbjöd 1/2 i 7.6, Sillgatan (auktion) den 13.2.1797 och 2.110, Kungsgatan 
27.10.1800. Vidare avbrända tomten 2.9. den 4.2.1805. 

Men 1807 var 2.110 liksom 2.108 och 2.109 inköpta av staden till friplats. 
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