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Systrarna Geijer
Sophie Lovisa von Geijer föddes 3 sept 1811. Hon var äldsta barn till Carl Emanuel von Geijer
(1777–1865) och Maria Christina Follin (1779–1869). Carl Emanuel var överste och ståthållare på
Herrevadskloster i Skåne och stamfader för den adliga ätten von Geijer. År 1825 inköpte han av
Uddeholms bolag den stora egendomen Rosenborg i Eskilsäters socken. Det var han som byggde
huvudbyggnaden, som står kvar än idag. Den uppfördes år 1838.
Sophie Lovisa gifte sig med sin kusin Carl Gustaf Reinhold år 1837 på Herrevadskloster. Han föddes
14 feb 1805 på Krokstad i By/Säffle och var ryttmästare och bruksdisponent. De bosatte sig först i
Munkfors-Ransäter, där äldste sonen Carl Emanuel föddes 19 dec 1838. Han var i slutet av 1800-talet
folkbokförd som handlande i Göteborg. Två år senare, 1840, flyttade familjen till Uddeholm-Norra
Råda, där maken fick arbete som disponent. Där föddes Per Adolf 9 april 1841. Han blev sedermera
Fil. doktor Docent vid St. Högskolan i Stockholm. Paret fick även en dotter, Amanda Maria, men hon
avled när hon bara var ett halvt år gammal, den 26 juni 1844, av något som kallades för ”strypsjuka”.
Året därpå, den 28 jan 1845 föddes sonen Bror Christian Axel i Norra Råda. Han blev senare assessor
och häradshövding i Ystad.
År 1846 flyttade fyrabarnsfamiljen till Värmlandsnäs. Överste Carl Emanuel Geijer överlät då
Rosenborgs egendom (tidigare namn Gårstad) till mågen, Carl Gustaf. På Värmlandsnäs föddes det
femte och yngsta barnet, Gustaf Reinhold 20 juni 1847. Men i samband med förlossningen avled
Sophie Louise i barnsäng. Hon blev drygt 35 år och efterlämnade fyra pojkar: nio, sex, två år och så
den yngste Gustaf Reinhold, som bara var nio dagar gammal.
Sonen Gustaf Reinhold (1847–1924) beskriver i ”En bok om Värmland” om Rosenborg och det enkla
och patriarkaliska liv, som fördes där vid mitten av 1800-talet. På den tiden var det en vacker och väl
hållen egendom med härlig trädgård, utmärkta astrakan-, päron- och plommonträd. Gammaldags
enkla seder vore rådande. Han och hans bröder vore klädda i hemvävda vadmalskläder, skinnbotade
på möjliga och omöjliga ställen.
På söndagarna läste fadern själv predikan i köket, omgiven av sitt husfolk. Litterärt intresse
utvecklades i hemmet, och de gamla skalderna lästes högt. Fänriks Ståls sägner kunde man utantill.
Carl Gustaf Reinhold gifte två år senare om sig med Sophie Lovisas sju år yngre syster Lovisa Lolly
von Geijer. Hon föddes 28 aug 1818. Även deras bröllop ägde rum på Herrevadskloster i Skåne.
Lovisa Lolly var stiftsfröken. Efter reformationen ombildades många nunnekloster till adliga jungfrustift,
motsvarande hem för ogifta adelsdamer. De erhöll titeln stiftsjungfru eller stiftsfröken.
De bodde också på Rosenborg och tillsammans fick de två barn. Den 25 maj 1850 föddes sonen
Salomon Gottschalk. Han tog studenten i Örebro och gjorde därefter en militär karriär och blev
generalmajor. Han erhöll ett antal utmärkelser, exempelvis Nordstjärneorden och levde fram till 1924,
då han dog i Åkersberga utanför Stockholm. Han ligger begravd i Djursholm
En dotter, Sophia Lovisa, föddes också på Rosenborg 4 december 1852. Men tragiskt nog avled
Lovisa Lolly av ett hjärtfel 7 juli 1852 när äldste sonen var två år, och deras lilla flicka bara ett halvår.
Lovisa Lolly blev knappt 34 år. Carl Gustaf Reinhold var återigen änkling, nu med sex moderlösa barn.
Fyra år efter andra fruns död sålde han Rosenborg och flyttade till Sanna gård vid Kristinehamn. Men
sorgen fortsatte, för där dog yngsta dottern Sophia Lovisa av scharlakansfeber 13 okt 1856. Carl
Gustaf Reinhold avled i Kristinehamn av cancer 3 november 1859, 54 år gammal.
Madeleine Geijer Edgren, som bidragit till denna text är släkt med Carl Gustaf Reinhold och Sophie
Lovisa i rakt nedstigande led. Deras äldste son Carl Emanuel (1838–1893) fick en dotter, Augusta
Sophia (1881–1920) som var äldst av tre syskon. Hon var Madeleines farmor. Augusta Sophia gifte
sig med Christian August Geijer (1880–1968), som också han tillhörde släkten Geijer. De fick sex
barn. Madeleines farmor dog i barnsängsfeber en vecka efter sin yngste sons Stens födelse.
Madeleines far Ebbe var äldste sonen. Madeleine är gift med Anders Edgren, vars släkt ligger
begravda i Edgrens familjegrav på samma kyrkogård.

