JOENSSON - BERGHMAN
Håkan Joensson (1607-1666), slottsfogde i Jönköping, född den 4 sep 1607,
mönsterskrivare, korpral och kornett vid rytteriet i tyska kriget. Han var
slottsfogde i Jönköping 1636-44 1638 och tjänstgjorde i rådhusrätten i Jönköping
från den 2 sept 1639 till den 8 sept 1642 (Jönköpings historia sid 3:242). Han
var även (från 1738?) befallningsman över Konga m fl härader i Jönköpings län
och köpte Bergs gård i socknen med samma namn i Kronobergs län, där han dog
den 29 aug 1666. Han gifte sig första gången den 27 aug. 1637 med Cecilia
Weinheim (född 15 juni 1615 och död 2 februari 1660), dotter till Hans
Weinheim, av adlig släkt i Schwaben, varifrån han för religionsförföljelses skull
flyktade till Sverige1. Joensson gifte den 21 sept. 1661 om sig med Anna
Nilsdotter, dotter till biskopen i Växjö Nils Gudmundsson Krok. (1575-1646) och
dennes tredje hustru Cecilia Tomasdotter.
Två söner adlades:
Hans Berghman, hovmästare hos riksmarskalken greve Gabriel Oxenstierna,
kronobefallningsman i Konga 1666, adlad 1678, häradshövding i Sunnerbo härad
1658. Dottern Kristina Juliana var gift med Daniel Dreffling Lillienberg till
Toftnas, men avled i sin första barnsäng.
Arvid Bergenadler

Hovrättsaktuarien Sven Bergman (kap 43) har ibland antagits vara son till
Håkan Joensson.
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Cecilias bror, landskamreraren i Älvsborgs län Arvid Hansson Weinheim, hade en son som blev
adlad Hägerflycht, emedan han vid Börringe kloster i Skåne i konung Carl XI:s åsyn nedsköt med
en lodbössa en högt upp i luften flygande häger (SAÄ)

I "Smolandi Upsaliensis" anges i en kommentar (sid 31) till biskop Krok, att
"av (Joenssons) söner i 1:a giftet, som kallade sig Bergman, blev Hans 1678
adlad Berghman och Arvid 1710 adlad Bergenadler". Formuleringen antyder, att
där även fanns minst en ofrälse son.
Det fanns både sociala och ekonomiska förbindelser mellan familjerna
Bergman och Berghman. Landssekreteraren Johan Drefling (1665-1701) skänkte
1698 halvparten av altartavlan i Eksjö kyrka tillsammans med sin hustru Anna
Drysenia, vilken i sitt första gifte var mor till Sven Bergmans måg Carl
Foughman. Johans bror Daniel Drefling - Lillienberg gifte sig 1702 med Hans
Bergmans dotter Christina Juliana (död i barnsäng 1703).
Enligt denna (osannolika) teori var Sven Bergman och hans presumtiva bröder
söner till slottsfogden Håkan Joensson,

En hypotetisk släkttavla för Sven Bergman
Håkan Joenssons far Joen Nilsson nämns som ägare til Äspås, Norra Hestra och
uppbördsman på Stegeborg, som innehades av hertig Johan, med all sannolikhet
Johan

