Kungafamiljen 1929
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]
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