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Min elskede hustru
Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Lita Lindskov Hemmingsen
* 8. februar 1943    † 22. marts 2021

På familiens vegne

William

Bisættelsen har fundet sted
Tak for venlig deltagelse

Kirkepladsens
Blomster

Kirkepladsen 10A - 4690 Haslev
www.kirkepladsensblomster-haslev.dk

Tlf. 5631 2129

Hans Poul Andersen
Hildeskovgaard

* 9. oktober 1936    †  29. marts 2021

er stille sovet ind efter et langt arbejdsomt liv

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Tak til Lindevejscenters personale for
god, kærlig og omsorgsfuld pleje

Vi træffes altid
Køge - Herfølge

Ring trygt og aftal nærme
møde hos Dem eller hos

Nærvær-Omsorg-Respekt

Skovbo - Solrødv/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof · Kirketorvet 1A · 4640 Faxe

FAXE  BEGRAVELSESFORRETNING
Faxes ældste bedemandsfi rma - grundlagt 1853

Ring trygt til os - vi træffes altid! www.dinlokalebedemand.dk
Tlf. 56 71 33 37

Topplacering 
i pristesten af 

Forbrugerbladet 
Tænk (taenk.dk)Bisættelse/begravelse: fra kr. 7.900

Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste,
øko-urne, honorar, ilægning og iklædning.
Prisen er ekskl. kørsel.
Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Kim MithiofElsebeth Mithiof
Exam. Bedemand

Søren Ambjørn
Exam. Bedemand Exam. Bedemand

Det handler om tryghed
Begravelsesforretningen

Ring gerne for uforpligtende 
samtale og overslag.

Torben ReinerPer ØstenPoul Christensen

samtale og overslag.

Kirketorvets
Begravelsesforretning
Kirketorvet 2 b • 4640 Faxe

Tlf. 56 73 03 02

Begravelsesforretningen
for Haslev & Omegn
Jernbanegade 60 • 4690 Haslev

Tlf. 56 31 11 22 

Døgnvagt • www.oesten-begravelsesforretninger.dk

Torben Reiner

Gudstjenesteliste
Søndag den 11. april
1. søndag efter påske
Haslev Kirke: Kl. 10.30    
v/ Anders Damkjer
Kongsted Kirke: Kl. 10.30    
v/ Anne Rydahl Nielsen
Sønder Dalby Kirke: Kl. 9.00    
v/ Karin Andersen
Terslev Kirke: Kl. 10.30   
v/ Erhard Westenberg
Øde Førslev Kirke: Kl. 10.30  
v/ Ole Bjerglund Thomsen

www.bedemand-berner.dk

56 31 27 35
Vi svarer hele døgnet

Wilh. Hansens Begravelsesforretning
Haslev Begravelsesforretning

Kirkepladsen 12A

Nærvær og omsorg

Wilh. Hansens Begravelsesforretning

Vores kære mor
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Alma Johanne Nielsen
* 7. februar 1930

har fået fred den 27. marts 2027

På familiens vegne

Birthe, Sigrid og Anders

Bisættelsen har fundet sted i stilhed 
fra Kongsted Kirke

Min elskede mand
Vores kærlige farmand, svigerfar og morfar

Jens Vilhelm Bonne Olsen
* 5. august 1955    ✝ 25. marts 2021

En stjerne er født på himlen

På familiens vegne

Ellen
Heidi, Heine og Zenia

Bisættelsen har fundet sted
Tak for venlig deltagelse, kærlige ord og tanker

BEDEMÆNDBEGRAVELSER

AFLYSNING: Haslev Teaterforening må desværre aflyse forestillingen 
Eks-mænd den 21. april på grund af Coronarestriktionerne. 
Se mere på www.haslevteaterforening.dk.

Teater-aflysning i Haslev

LIDT OM VEJNAVNE: Vej ved 
strand = Strandvejen. Vej ved 
klint = Klintevej. Så logisk kan 
navngivning af vejnavne være. 
Hvad så med ’vej bygget om vinte-
ren’ = Vintervej? Hmm? Den gem-
mer vi til en anden gang.

’Saltema’, en sidevej til Elmue-
vej i Faxe Ladeplads, 6 matrikler: 
5 huse og 1 vej.

Smag på ordet, ’Saltema’. Prøv 
så at orddele det: Sal-tema, Salt-
ema, Salte-ma eller Saltem-a? 
Prøv så at udtale det med en slags 
’finsk accent’!

Tja, hvad har vi gang i? Sprog 
og historie.

På gamle kort ses det ofte, at 
områder der ligger omkring hav, 
å, strand, bæk og mose, bærer 
navne, indeholdende, ’made’, 
’maje’, ’mad’, ’mae’ eller ’ma’. Or-
det stammer tilbage fra seksten-
hundredetallet; f.eks. ’maje eller 
eng, som ligger lawt ved wandet’. 
Og om et område ved Præstø 
er ordet brugt således: Rich. II. 
162, ’en lille Holm, som de kalde 
Maderne, midt i Indseilingen til 
Præstø’.

Ordet har haft forskellige for-
mer, men altid med den samme 
mening: et lavtliggende område 
nær vand. Og lavtliggende må vi 
konstatere at området ved vejen 
’Saltema’ har været - med Fakse 
Strand, Lilleå og Faxe Aa som 
nabo. Vi deler navnet således, 
Salte-ma, og lader dette være for-
klaringen på endelsen ’ma’.

I 1972 overdrager Kield Gustav 
Greve Knuth Winterfeldt hoved-
gården Rosendal med gods og 
bygninger til Ditlev Greve Knuth 
Winterfeldt. På det endelige skø-
de kan man se at der, ud over Ro-
sendal Hovedgård, overdrages 56 
matrikler. En af disse matrikler, 
11a Strandhoved by, benævnes 
’Saltemae’. Matriklens navn har 

endelsen ’mae’, som sandsynlig-
vis er ældre end endelsen ’ma’.

SALTEMA; ’DE SALTE ENGE’
Moth.M1: ’Søen træder underti-
den over Maderne, eller de salte 
Enge’.

Strandenge er således præget 
af havets nærhed. Dels er salt-
indholdet i luften højt, dels bliver 
engene ofte oversvømmet ved 
storme.

Nu skulle man så tro, at vejen 
Saltema, med de 5 huse, er den 
før omtalte matrikel ’Saltemae’, 
matr. 11a. Men, nej - der er et par 
hundrede meters afstand mellem 
de to. Matr. 11a, ’Saltemae’, er 
den matrikel hvorpå ’Strandhu-
se’, direkte til Østersøen, er pla-
ceret (se kort, 1840-1899). Et af 
’Strandhuse’ brændte, men det jo 
er en helt anden historie.

Og som et kuriosum kan næv-
nes, at de 5 huse på vejen ’Salte-
ma’ er ejet af de enkelte beboere, 
men selve vejen, 753 m2, er ejet 
af Rosendal Gods. Måske en for-
glemmelse ved udmatrikulerin-
gen - i sin tid?

NAVNE PÅ VEJ, PARK OG PLADS 
FORTÆLLER VORES HISTORIE
Gennem tiderne har vej, park og 
plads fået navne som opstår i 
folkemunde, ud fra lokalitet, ejer, 
funktion - eller efter hvor vejene 
fører hen. ’Hovedgaden’, ’Fakse-
vej’, ’Postvej’ og ’Svinget’ er gode 
eksempler på veje i Faxe Lade-
plads, som i dag fortæller vores 
historie.

Om ikke så længe skal vi have 
flere, nye vejnavne i Faxe La-
deplads - og lad os så håbe, at 
’byplanlæggeren’ har en god dag 
når vejene skal døbes. 

Kulturel arv, natur og Faxe La-
deplads’ historie er en ressource, 
der medvirker positivt til at frem-

Historie og turisme - hvorfor 
hedder vejene det de gør?

Ovenfor: Vejen Saltema. 
Foto: Michael Milo Jørgensen, HISTORIE Faxe Ladeplads

Grafik: Michael Milo Jørgensen, HISTORIE Faxe Ladeplads

Michael Milo Jørgensen. 
Foto: Torkild Svane Kraft

me bosætning, erhvervsudvikling 
og turisme. Det spiller en rolle, når 
vi tager på udflugt og på ferie - og 
når vi beslutter, hvor vi vil bo. Det 
bidrager til forståelse af identitet 
og ophav, og giver samtidig næ-
ring til fremtidige oplevelser.

Taler turisten om ’Vintervej’, 
når feriens oplevelser har bund-
fældet sig - eller er der mere eks-
ponering i ’Koefods Plads’ - eller 
’Saltema’?

Afslutningsvis kan det nævnes, 
at der findes kopier af ’Hovedga-
den’, ’Faksevej’, ’Postvej’, ’Svin-
get’ og ’Vintervej’ i andre byer. 
Der findes kun ’Saltema’ i Faxe 
Ladeplads. ’Saltema’ er en perle 
- og unik.

Historie er fremtid.

Af Michael Milo Jørgensen, HISTORIE 
Faxe Ladeplads.


