Sprehod skozi mesto – pivovarna

ID=17112631
Vzorno urejeno območje pivovarne. V ospredju je ograjen vrt z
lesenim plotom in sadnim drevjem.

ID=17112887
Razglednica, poslana 3. 12. 1908. Imenitna stanovanjska hiša je v
svojih boljših časih gostila tudi kronane glave…

ID=7991498
Dvorišče pivovarne s sodčki za vrhniško pivo, ki se je zaradi svoje
kvalitete odlično prodajalo pri krčmarjih v Ljubljani.

Ob Ljubljanici, ob vrhniškem tovornem pristanišču, je v začetku 19. stol. Valentin Klemenčič postavil mogočen pivovarniški kompleks. Klemenčič, ki je bil v času Ilirskih provinc
(1809-1813) mer, je v svoji stanovanjski hiši-dvorcu gostil imenitne goste: avstrijskega cesarja Franca 1., neapeljskega kralja
Ferdinanda IV.. Menda naj bi ga obiskal tudi sam Napoleon!
Z odličnim pivom je predstavljal hudo konkurenco ljubljanskim pivovarjem. Pivovarna je kasneje menjala lastnike, zadnji znani je bil Theodor Fröhlich, ki je na Vrhniko prišel iz
Beljaka leta 1890 in tu ostal do konca 1. svetovne vojne. S
pivovarsko obrtjo naj bi prenehal, ker je postala Ljubljanica
preveč onesnažena - do leta 1918 so črpali vodo za proizvodnjo piva direktno iz reke!
ID=7991754

Verjetno na tej razglednici v svoji pivovarni na Vrhniki pozira
Theodor Fröhlich.

Obsežen pivovarniški kompleks je odkupila skupina avstrijskih oficirjev jugoslovanskega rodu. Družba Impeks oz.
Globus je začela z novo, mesnopredelovalno dejavnostjo.
Do tovarniškega kompleksa so speljali industrijski tir, s katerim so vsak dan v vagonih dovažali živino … Predvsem
za potrebe vojske so konzervirali razne golaže, prekajeno
svinjsko meso z grahom ali zeljem, haše, razne paštete,
šunke v aspiku … Tovarna konzerv je delovala dobrih 10
let, do začetka svetovne gospodarske krize v 30-ih.
Podjetje Magušar, v katerem so izdelovali lesene zabojčke
za južno sadje, pa je že nova zgodba, ki se je odvila na tem
prostoru …

ID=7976138 Leto 1900; pogled z Ljubljanice na Prvo kranjsko eksportno pivovarno in sladarno.
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