
Aarsleffsgade: 

Er opkaldt efter apoteker Mads Graae Aarsleff (1783-1845), der i 1826-28 lod apoteksbygningen 
opføre i Algade 82. I 1836 fik apoteker Aarsleff bevilling til som den eneste i Danmark at fremstille 
eau de cologne. Metoden havde han lært under et studieophold i Köln. Historien går, at hans 
forlovede ikke ville vide af ham, medmindre han kunne fremstille Valdemar-rosens duft som 
parfume! Det lykkedes ham, og den fik navnet Esprit de Valdemar. Opskriften gik i arv i familien 
indtil 1984, hvor produktionen standsede. Den er siden blevet taget op igen, og man kan derfor 
stadig købe duften.   

 

Jernbanestationen i nr. 7 

 

Nr. 1 

Vordingborg Postkontor blev opført i 1937 samtidig med den nye stationsbygning. Tidligere havde 
der været postkontor flere steder i Algade, dels i nr. 11 og senest i nr. 8.  

Den 24. august 1994 blev en ny skulptur foran postkontoret indviet med både musik og taler. 
Skulpturen ”Vækst” var udført af den i Transsylvanien fødte kunstner, Joseph Salamon. 

Posthuset blev om- og tilbygget flere gange,  senest omkring 2003 efter flere års tvist omkring, 
hvorvidt der kunne gives tilladelse til at nedrive naboejendommen for at give plads til en ønsket 
tilbygning. Denne fungerede således til 2008, hvor posthuset blev lukket, og postekspedition blev 
etableret i Kvickly. Selve posthuset blev nedrevet i foråret 2017 i forbindelse med Valdemarsgades 
forlængelse i Ny Næstvedvej – og skulpturen ”Vækst” blev lagt på depot.     

 



Nr. 4 

I 1960`erne var nr. 4 Motorcentralen, ejet af Svend Aage Damgaard Olsen, som i 1970 afhændede 
forretningen til Jan Mortensen og Aage P. Skov, som omdøbte forretningen til SM Speed-Center. 
Begge de herrer blev senere kendte som vindende navne inden for rallysporten.  

 

Nr. 5 

Blev kaldt ”Sommerhuset” og var tidligere tjenestebolig for DSB's overbanemester. 

 

Nr. 7 

Stationsbygningen blev opført i forbindelse med jernbanens ibrugtagning i 1870, og fungerede som 
sådan til den nye station og nedgravede skinneførings etablering i midten af 1930`erne, i forbindelse 
med byggeriet af Storstrømsbroen med indvielse i 1937.  

Frederik Sommer grundlagde sin bogbinderi-virksomhed i 1888 i Algade 129 og flyttede senere til 
Algade 74. I 1938 blev stationsbygningen overtaget af hans søn, Svend Hoppensach Sommer, som 
oprettede en æske- og emballagefabrik her. Det var en betydende virksomhed med et halvt 
hundrede ansatte. Bogbinder Gerner Jørgensen Algade 61 overtog bogbinderiet i 1946. ”Fred. 
Sommer” var desuden udgiver af Sydsjællands Tidende, som de ejede indtil 1951, hvor 
Centraltrykkeriet i Torvestræde, der trykte avisen siden 1920`erne, også overtog ejerskabet og har 
drevet den siden.  

 

Nr. 10 

Her lå i mange år pensionatet ”Frikadellely”. Der var 7 værelser til udlejning og derudover solgte 
man god solid mad til en fornuftig pris.  

 

Frikadellely. 

Nr. 9-15 og 15-37 



På gadens vestlige side har Vordingborg Boligselskab ”Vesterbo I” en etageejendom med 12 
lejemål i to plan, og ”Vesterbo II” bestående af 12 et-plans rækkehuse. Begge bebyggelser blev 
opført i 1944.  

 

Nr. 14 

Provinstrykkeriet, som direktør Knud V. Jensen (1925-2001) stiftede på Københavnsvej 29 i 1960, 
blev flyttet til Aarsleffsgade 14 i 1984. I 1998 solgtes trykkeriet til A/S Dagbladet Ringsted, som i 
2007 flyttede virksomheden til Brydegårdsvej 5 i Ørslev.  

 

	


