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som en av vår tids stora upptäcktsresande. Som född in i en rik familj hade han redan från början stora krav
på sig att följa i deras fotspår, men han valde istället att ta upp den sjöfarandes rastlösa livsföring. Mest

berömd är han för att ha hittat sjövägen till Indien från Europa, något många trodde var omöjligt. Detta är den
spännande berättelsen om hur Vasco da Gama trotsade en hel världs negativa inställning och gjorde det han

var född till att göra: upptäcka världen.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och historiker. Wikberg är främst känd för sina böcker om
Gustav Vasa, men hade intressen och kunnande inom flera områden. Han har skrivit både fackböcker inom

historia, men även romaner som utspelar sig i historisk tid.
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han för att ha hittat sjövägen till Indien från Europa, något många
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Vasco da Gama trotsade en hel världs negativa inställning och gjorde
det han var född till att göra: upptäcka världen.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och historiker.
Wikberg är främst känd för sina böcker om Gustav Vasa, men hade
intressen och kunnande inom flera områden. Han har skrivit både
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