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Gustaf V (fullständigt namn Oscar Gustaf Adolf), född 16 juni 1858 på Drottningholms 

slott i Ekerö,Stockholms län, död 29 oktober 1950 på Drottningholms slott, var kung av 

Sverige från 1907, som den femte regenten av huset Bernadotte. Han var son till Oscar 

II och drottning Sofia, sonsons son till Karl XIV Johansamt farfars far till Sveriges nuvarande 

kung Carl XVI Gustaf. 

Med en regeringstid på nästan 43 år[1] är Gustaf V, näst efter Magnus Eriksson, den längst 

regerande monarken i Sveriges historia och var vid sin död landets äldste regent någonsin. 

Gustaf V var Sveriges regent under de båda världskrigen, i vilka han gjorde smärre diplomatiska 

insatser. Han var också den förste svenske kung som avstod från kröning, vilken varit tradition i 

Sverige sedan 1210. 

Gustaf V var musik-, konst- och sportintresserad samt känd som tennisspelare 

under pseudonymen Mr. G. Kung Gustaf V har i folkmun fått smeknamnet "V-Gurra".[2] 

Gustaf V 

 

Fotografi av Gustaf V ur en bok från 1938 

Kung av Sverige 

Regeringstid 8 december 1907–29 oktober 1950 
(42 år och 325 dagar) 

Företrädare Oscar II 

Efterträdare Gustaf VI Adolf 

Valspråk Med folket för fosterlandet 
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Gemål Victoria av Baden 

Barn Gustaf VI Adolf 
Wilhelm 
Erik 

Ätt Bernadotteska ätten 

Far Oscar II 

Mor Sofia av Nassau 

Född 16 juni 1858 
Drottningholms slott utanför Stockholm 

Död 29 oktober 1950 
(92 år och 135 dagar) 
Drottningholms slott 

Begravd 9 november 1950 
Riddarholmskyrkan i Stockholm 

Gustaf V (fullständigt namn Oscar Gustaf Adolf), född 16 juni 1858 på Drottningholms 

slott i Ekerö,Stockholms län, död 29 oktober 1950 på Drottningholms slott, var kung av 

Sverige från 1907, som den femte regenten av huset Bernadotte. Han var son till Oscar 

II och drottning Sofia, sonsons son till Karl XIV Johansamt farfars far till Sveriges nuvarande 

kung Carl XVI Gustaf. 

Med en regeringstid på nästan 43 år[1] är Gustaf V, näst efter Magnus Eriksson, den längst 

regerande monarken i Sveriges historia och var vid sin död landets äldste regent någonsin. 

Gustaf V var Sveriges regent under de båda världskrigen, i vilka han gjorde smärre diplomatiska 

insatser. Han var också den förste svenske kung som avstod från kröning, vilken varit tradition i 

Sverige sedan 1210. 

Gustaf V var musik-, konst- och sportintresserad samt känd som tennisspelare 

under pseudonymen Mr. G. Kung Gustaf V har i folkmun fått smeknamnet "V-Gurra".[2]6412 
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