
Kap 45 : Carl Bernadotte (1890-1977).

Prins Oscars äldste son Carl Oscar Bernadotte, greve af Wisborg, föddes i Karlskrona den 27 
maj 1890 och dog på residenset Malmsjö den 23 april 1977. Han var 1915-1935 gift med 
friherrinnan Marianne De Geer af Leufsta (1893-1978) och fick med henne två döttrar och två
söner. 1937 gifte han om sig med Gerty Börjesson (1910-2004) och fick med henne en son. 
Det finns fyra kortbiografier (Knagg 1932: ss. 336-344; Jansson 1948: s. 316; Vem är Vem 
1964: s. 80; Skott 1996: ss. 340-343).

Carl tog studentexamen 1909 och officersexamen 1911. Därefter var han förlagd till 
livregementets dragoner (K2). Det finns inga uppgifter om hans militära karriär utöver grader 
och kurser men han var en framgångsrik prisryttare. Dock verkar han inte ha funnit sig 
tillrätta. Första veckan 1920 var han dagbefäl och inträffade följande: ”Löjtnant Bernadotte 
ålägges jäml. §90 S.F.K. för våld å underordnad krigsman 3 dagars arrest utan bevakning. 
Straffet taget sin början den 14/1.”1 Det finns ingen uppgift om graden av våld men straffet 
för sådant var fängelse upp till sex månader. Förmodligen ville man inte straffa en medlem av 
kungahuset. Carl begärde avsked och övergick till regementets reserv.2 I samband med att 
regementet 1926/27 upplöstes befordrades han till ryttmästare (≈kapten). 

1925 fick Carls hustru ärva fideikommissen Frötuna att förvalta till dess äldste sonen kunde ta
över. Frötuna var på 7500 tunnland och varken Carl eller hustrun hade någon 
lantbruksutbildning. Carl såg dock till att lära sig yrket från grunden. Han t o m köpte en 
mindre gård – Nyboholm i Uppland – att träna sig på. Efter skilsmässan tog sonen över 
Frötuna och Carl flyttade in i faderns residens Malmsjö för att resten av livet leva i 
”ståndsmässig sysslolöshet”. Detta innebar att ta styrelseuppdrag varav några var avlönade 
och andra var hobbyverksamhet & ideellt arbete. 1940-1960 var han ledamot i Uppsala 
enskilda banks centralstyrelse. Han var även var verksam i jord- & skogsbruksorganisationer, 
satt i ”adliga” styrelser – ointroducerad adels förening, Livrustkammaren & Kungens 
jaktklubb – och tog över några av faderns engagemang – 1948 Margarethahemmet, 1950 
Stiftelsen drottning Sophias skyddshem & 1952 Frälsningsarméns utbildningsfond. 

1 Livregementets dragoner (K2), dagorder 1920:10, 1920-01-21. Krigsarkivet.
2 Livregementets dragoner (K2), dagorder 1920:24, 1920-02-18. Krigsarkivet.


