
Stakitterne i "Lyset" 
I den nye lokalplan for "Lyset" er det fastlagt, at forhaverne skal 

hegnes med hvidt træstakit af den oprindelige type. Der er dog ikke 

noget til hinder for, at man kan bibeholde eksisterende hegn om 

forhaven.  

For seks år siden opsatte jeg et nyt træstakit af den oprindelige type (til 

erstatning for et affældigt hegn af jernrør og trådnet).. Det har givet 

mig nogle erfaringer, som her gives videre til andre. Arbejdet var over-

kommeligt, så hvis man har mod på gør-det-selv-arbejde, er et nyt 

"gammelt" stakit ikke noget afskrækkende projekt. 

Stolperne 
For mit vedkommende var de eksisterende betonstolper i så god 

forfatning, at de kunne repareres og bruges igen. En enkelt stolpe ved 

lågen manglede dog, så her valgte jeg som den nemmeste løsning at 

opsætte en trykimprægneret stolpe. De oprindelige stolper har et 

tværsnit på 135 x 135 mm; byggemarkeder har typisk kun nogle 

spinklere stolper på 100 x 100 mm, men mange byggemarkeder kan 

dog levere stolper på 125 x 125 mm. 

Hos mig kunne de gamle beslag i betonstolperne vanskeligt genbruges, 

så dem fjernede jeg med vinkelsliber. Jeg fandt det vigtigt, at 

stakitfagene kunne tages ned til rengøring og maling uden for stort 

besvær. Jeg valgte derfor sætte vinkelbeslag (sømbeslag, type 35350)) 

på stolperne, og at skrue stakitfagene fast på beslagene. Denne løsning 

har jeg været godt tilfreds med.  

 

        
 

Stakit på Eschrichtsvej og Fengersvej          Detalje: stavenes top 

Artikel bragt i ”Lysavisen” juni 1996 

Af Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19 

Se iøvrigt http://www.lyset-i-valby.dk/Istand/Stakitter/Stakit.htm 



 Stavene 
Hvert stakitmodul hos mig var mellem 185 og 189 cm bredt. Jeg målte 

nogle eksisterende gamle stakitter op, og fandt følgende varianter af 

stakitter: 

 

1) Eschrichtsvej og Fengersvej  -  disse stakitter buer opad på midten. 

Der er (typisk) 17 stave med symmetri omkring den midterste. Målene 

er  

99,  99.5,  101,  102.5,  105.5,  108,  110.5,  111.5,  112.5,  111.5 ... 

 

2) Carl Langesvej  -  stakitterne er vandrette på det midterste stykke. 

Der er 17 stave med følgende mål 

114,  108.5,  13 stave á 102,  108.5,  114 

 

3) Steenbergsvej  -  stakitterne buer nedad på midten 

Jeg fandt et stakit med 19 stave, med symmetri omkring den midterste. 

Målene var: 

115,  112.5,  111,  109,  107,  106,  104,  103.5,  103,  102.5,  103 ... 

 

Da jeg skulle lave mit stakit, valgte jeg i sin tid til stavene at bruge ru, 

trykimprægnerede lægter 25x50 mm. Ulempen ved de ru lægter er, at 

de var meget ru, så jeg brugte en del til på at slibe dem lidt glattere. 

Man kan evt. i stedet høvlet træ (21x43 mm), men det er mindre 

holdbart og langt dyrere. 

Bemærk iøvrigt, at stavene er let afrundede foroven; der er fjernet en 

trekantet bid på 1x1 cm fra hvert af stavenes øverste to hjørner. 

Stavene er sømmet fast på nogle tværgående planker (dimensionen af 

plankerne er ikke afgørende, jeg valgte 21x95mm). 

Maling 
Som overfladebehandling valgte jeg heldækkende hvid træbeskyttelse. 

Det har holdt godt, og har været nemt at vedligeholde. 

 
Helge Rørdam Olesen 
Fengersvej 19 


