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1961: 
I 1852 blev den første øl fra Slotsmøllen solgt, men Slotsmøl-
lens historie kan føres tilbage til ca. 1570, hvor enkedronning 
Dorothea oprindelige anlagde en vandmølle på stedet. I årene 
fra 1856 til 1889 var Axel Christian Gerhard Mazanti brygger 
på Slotsmøllen, men i 1872 blev virksomheden omdannet til 
Aktieselskabet Slotsmøllens Fabrikker, der omfattede både 
gødningsfabrik, bryggeri, malteri og bageri. Fra 1882 blev 
der fremstillet bayersk øl og i 1894 indledtes brygningen af 
pilsnerøl. Bryggeriets mest kendte produkt Slots Pilsner blev 
introduceret i 1924.

I 1950’erne var Slotsmøllens areal tæt på at blive ekspro-
prieret, da virksomheden lå i vejen for byens udvikling. Det 
lykkedes dog at forblive på stedet, men bryggeriet solgte 
efterfølgende en fjerdedel af sit areal. Flere bygninger blev 
sløjfet, nye opført, produktionsanlægget blev moderniseret og 
virksomheden blev samlet i en mere kompakt masse. En ny 
administrationsbygning og et nyt bryghus stod færdig i 1969.

I 1981 blev bryggeriet leverandør til Dansk Discount. Salget 
af bryggeriets mærkevare-øl var imidlertid faldende, og mange 
Slotsøl blev kørt til grænsehandelsforretningerne. I 1986 købte 
Odense-bryggeriet Albani to tredjedele af selskabets aktieka-
pital, og fem år senere blev Albani eneejer. Efter 146 år som 
bryggeri besluttede Albani i 1998 at flytte hele produktionen fra 
Kolding til Odense og Maribo – og hermed var en æra i Kolding 
slut.
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2017:
I foråret 2004 begyndte nedrivningen af det gamle bryggeri og et nyt 
byggeri blev igangsat.

Det ny kompleks kom til at rumme Kolding Bibliotek, ejerboliger, 
hotel, café, butiks- og kontorlokaler – alle med en formidabel belig-
genhed tæt på Slotssøen og Banegården.

Det nye bibliotek, på 7.500 m2, blev indviet i 2006, og byens 
borgere tog det hurtigt til sig som et sted, man slår sig ned for at læse, 
arbejde eller mødes med andre.

I dag, 11 år efter, er bibliotekets funktion som kulturelt 
forsamlingshus blevet endnu mere væsentlig, og understøttelsen af 
fællesskaber er en central del af bibliotekets vision. Det store torv i 
stueetagen danner rammen om meget velbesøgte arrangementer, 
byens studerende benytter huset flittigt og foreninger og grupper 
anvender mødelokalerne.
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