
 

Svängigt skapande med känsla för form 
Recension Skatgalleriet, Skatan, Njurunda: 

Lars-Åke Högstedt – oljemålningar 

Vernissage 16 juli kl 11–15 

Utställningen pågår fram till 16 augusti 

 

 

I dag kommer olivlundarna till kusten när Lars-Åke Högstedt från Sundsvall tagit med sig ett tiotal tavlor och ställer ut 

i Skatan hos Elisabet Fogelqvist som är inne på sitt åttonde som gallerist i fiskeläget.  

De knotiga olivträden i olika skepnader och färger är ett återkommande motiv för Lars-Åke Högstedt. Samtidigt är 

alla olika och ger olika känslor.  

Lars-Åke Högstedt är självlärd konstnär och har en ateljé i Kollektivverkstan. Han är heltidsjobbande skiftarbetare på 

Ortvikens pappersbruk. Skapandet är hans ventil. Där tar han sig friheter, speglar olika sinnesstämningar - men 

framförallt har han kul. Både målartekniskt och motivmässigt. 

Det märks.  

Det är allt från tjocka oljefärgslager som han nästan skulpterar på duken med sina fingrar till tunt petande och duttande 

med en liten styv pensel. 

Framförallt är det liv och rörelse i Lars-Åke Högstedts motiv, även om det handlar om ett träd, ett hus eller naturen. 

Han söker ingen exakt återgivning i former eller färger. Måleriet bygger på känslor, och hans känslor rockar. Det är 

energi. Motiven har ett gung, också husen får liv och en liten organisk tusch.  

Även om han inte vill fastna i motivvalet så är olivträd och naturen honom nära. Lars-Åke Högstedt säger att han 

egentligen inte vet varför, för han har aldrig tittat eller rört vid ett olivträd i verkligheten. Men naturen ger honom en 

slags trygghet.  

I vintras längtade han efter sommaren så han målade ... träd, bland annat.  

En av trädtavlorna visar tre olivträd i svart siluett. Stammarna har delat sig i två kraftiga grenar som bär upp 

trädkronan. Landskapet är kulligt, rödbränt, i rörelse och andas lätthet. Det finns en charmig skevhet i motivet. I en 

annan trädtavla byts temperaturen. Det mörka trädet kurar i dimman. Halva tavlan visar den slukande vita dimman och 

den andra upptas av det huttrande, svarta olivträdet. Så fortsätter Lars-Åke Högstedt. Han laddar upplevelsen av 

naturen med olika färger. Där finns den gröna och lätta högsommargrönskan och i "Jag vill ha en egen måne" får 

hösten spraka i lövverket som en uppsluppen kräftskiva med kulörta lyktor. Det är i alla fall min känsla. 

Naturmotiven är skapade på lite distans. När han målar, som han säger, knäppa figurer tar han ett steg framåt och blir 

närgången, som i "När djävulen viskar i mitt öra". Måleriet blir stramare och mer exakt. Så även i hans stora 

svamptavla där han gör en närstudie av en flugsvamp. Den dryper av ångande morgonfräsch fukt och sprängande 

växtkraft i ett lekfull och snårig undervegetation. 

Lars-Åke Högstedt visar upp målarglädje och en egen stil med mycket känsla och humör. Tekniskt så provar han sig 

fram med fingrarna, kniv och pensel för att inte fastna i ett uttryck. Det har han inte gjort.  
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