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artikler skrevet til, om og af Martin A. Hansen om dennes
betydningsfulde tid inden for lærergerningen.
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igennem med digtene "I Fiskens Tegn" i 1948, udsendt af Wivels

Forlag, som han grundlagde i 1945 og ledede frem til 1953. Herefter
var han af to omgange direktør for Gyldendal. Wivel var en kendt
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