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fra 1912 til 1947 – og således både under 1. Verdenskrig og under den tyske besættelse af landet. Efter 2.

Verdenskrig blev han i folkemunde kaldt "Rytterkongen", da han under besættelsen dagligt sås ridende rundt
i København. Forinden havde han været medvirkende til, at Sønderjylland atter blev en del af Danmark og
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ugebladet Hjemmet i forlagskoncernen Gutenberghus Bladene, der senere blev til Egmont. Foruden romaner
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