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Hvor gik Christian IX hen den dag, hans kammertjener ikke kunne
finde ham? Hvorfor var der en kgl. sildesalter i Nibe og hvem fik

kongebørnenes tøj, da de voksede fra det? Hvad spiste kongefamilien
tidligere og hvor kom varerne fra, hvordan holdt de varmen, hvordan
rejste de før tog og fly - og er der forskel på Kgl. Hofleverandør og

Leverandør til Det Kongelige Danske Hof

Under Kronen er den brogede og festlige historie om kongelig
dagligdag gennem 800 år - den første beskrivelse nogensinde af
rigets største husholdning og dens leverandører i fortid og nutid.

Mens hofleverandørerne engang alle lå i København, er de over 100
hofleverandører i dag spredt over hele landet. De er grundlagt fra
1135 til slutningen af 1900-tallet og repræsenterer kvalitet og

kontinuitet i dansk industri, håndværk og kunsthåndværk. Under
Kronen beskriver hver eneste nuværende hofleverandørs historie. Vi
møder dem i hverdagen - når vi løfter telefonrøret eller går gennem
supermarkedet - og deres oprindelse og udvikling er spændende og

ofte overraskende læsning.
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