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I SAMARBETE MED BILBUTIKEN

VälvårdadeVälvårdade
bilar köpes!bilar köpes!

KontantKontant
betalning!betalning!

Ring 24 80 10

Vi har öppet
månd.-fred. 9-18

ÄLVÄNGEN. Mjukt, 
blandat med hårt. Len 
mocka mot metallic. 
En blandning av har-
moniskt blått, och hårt 
svart – så ser det ut 
inuti Beatha Kjesslers 
bil. 

Beatha är en av tre 
Aletjejer som har ett 
passionerat intresse för 
bilar – och konst. Olika 
länge har de både byggt 
och stylat bilar. 

Det är en glad uppsyn som 
möter mig på parkeringen 
till Knutssons bilverkstad och 
den skimrande svart-lila bilen 
med blå flammor ser inte ut 
som annat än en vinnare.

Under fredagen åkte de tre 
tjejerna till Vallåkra i Skåne 
för att tävla i en bilutställning. 
Beatha tog hem två pokaler. 
Första pris i Girlpower klassen 
och andra pris i Saab klassen.

Elisabeth Karlsson, en av 
de tre tjejerna, tog hem andra 
priset i girlpower klassen med 

sin silverglittrande Opel, som 
är en fröjd för ögat.

Lobelia Barker är den enda 
av de tre som inte tävlade med 
någon bil, hon är även den som 
sysslat kortast tid med bilsty-
ling. Lobelia äger sedan ett år 
tillbaka ett så kallat airbrushfö-
retag. Airbrushing är ett sätt att 
måla bilar där man använder en 
liten spruta, med ytterst liten 
stråle, för att kunna göra så 
noggranna mönster som möj-
ligt. Hon har bland annat målat 
flammor på Beathas bil.

– Man har så mycket att göra 
med andra bilar att man inte 
har tid för en egen, men jag får 
väl ta och styla en egen snart, 
säger hon och skrattar.

Elisabeth har sysslat med 
bilar längst. I hela nio år har 
hon ägnat sig åt bilstyling och 
bilbygge. Hon har varit med på 
diverse olika utställningar där 
hon tagit hem närmare 30 po-
kaler genom åren. Både Elisa-
beth och Beatha påpekar att bi-
larna är så kallade bruksbilar, 
alltså för dagligt bruk.

Men var började intresset 
för att styla bilar?

Ingen av dem vet säkert och 
intresset har väckts från olika 
håll.

– Jag har alltid varit pedan-
tisk vad gäller bilar. Jag tycker 
om när de är välvårdade och 
rena. När jag var yngre tyckte 
jag att det var kul att städa och 
tvätta föräldrarnas bilar, säger 
Beatha. 

Ren är i minsta laget när man 
talar om Beathas bil. Skimran-
de blank på utsidan, utan ett 
spår av damm på insidan och 
både inuti och utanpå, fylld av 
kontraster. Bekvämligheten 
hos en familjebil, med utseen-
det av en sportbil. Inredning-
en har både kvinnligt mjuka 
och manligt hårda drag. Allt 
är matchat, matchat, matchat, 
i svart och blått. 

Det går åt en hel del pengar 
på bilarna medger alla tre och 
det är inte mycket de får till-

baka. På tävlingarna är priset 
oftast en pokal och nu senast 
var det även bensincheckar och 
fälgar i prispotten. 

– Att syssla med detta hand-
lar nog mycket om ära och 
stolthet, säger Lobelia. Alla 
tre berättar att det blir vanli-
gare med tjejer som intresse-
rar sig för bilstyling. 

– Medan det för killar är 
viktigast med hästkrafter är 
det utseendet på bilen som är 
viktigt för tjejer. Det skall vara 
häftigt, säger Beatha.

Finns det något särskilt 
som inspirerar er när ni 

stylar?
– Att gå på utställningar och 

se andras bilar är alltid inspire-
rande, tycker alla tre. Beathas 
bil är en av få bilar i Sverige 
som är skulpterad. Det inne-
bär att bilen har mönster som 
ligger ovanpå plåten. På Beat-
has bil är det bland annat i form 
av ett hästkranie på huven.

Förutom airbrushing så 
skulpterar Lobelia också. 
Hon har bland annat skulp-
terat Beathas bil. Förutom 
framgångarna säger de att det 
främst är det brinnande intres-
set som inspirerar dem.

– Sen har vi blivit sporrade 
av Kent också som själv har er-
farenhet av bilar och att ställa 
ut.

Kent Mattsson jobbar själv 
på Knutssons verkstad och har 
fungerat som rådgivare åt tje-
jerna. Han följer själv med på 
de olika tävlingarna, men stäl-

ler inte längre ut någon egen 
bil.

Kommer ni någonsin 
att bli helt färdiga med bi-
larna?

– Jag vet inte, just nu känner 
jag att jag redan planerar inför 
hösten. Jag vill till exempel fixa 
inredningen och musikanlägg-
ningen lite, säger Beatha.

Ingen av dem tror att de 
kommer att styla för alltid, 
men intresset kommer defini-
tivt att finnas kvar.

Efter en vända genom 
Älvängen med Beathas Saab 
kan man förstå deras passion. 
När den eldiga bilen rullar iväg 
från parkeringen, har jag svårt 
att föreställa mig att det i grun-
den är samma röda Saab 900 
från -96- som hon köpte för tre 
år sedan.

ALMA TRISCHLER

3 TJEJER MED PASSION FÖR BILAR
Beatha Kjessler, 28, Skepplanda, 
stylat bilar i två år
Lobelia Barker, 32, Kilanda, 
stylat bilar i två år
Elisabeth Karlsson, 28, Ölanda, 
stylat bilar i nio år

Viktiga punkter under bilutställ-
ningarna

- Helheten, såväl inne som ute.
- Motorutrymmet
- Hur bagaget ser ut
- Inredningen 
- Om man har haft några nyskapande 
idéer i bilens utseende
- Hur mycket den sticker ut
Överlag skall det vara en speciell bil, 
som har något extra och annorlunda.

Lobelia Barker har ett air-
brushföretag och har målat 
Beathas läckra bil.

Kvinnlig passion för bilarför bilar
Motor

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-749637
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

DIN LOKALA 
VOLVO/RENAULT-HANDLARE 

SEN 1953

Ford Focus 1,6 16v FLEXI FUEL Sedan -04
Blå met 4.100 mil 110.000 kr
Mitsubishi Carisma GDI SPORT Sedan -99
Röd 9.000 mil 55.000 kr
Peugeot 206 2,0 GTI Halvkombi -01
Grön/blå met 10.300 mil 60.000 kr
Renault Kangoo 1,5 dci TREND Övrigt -04
Havsblå 5.900 mil  89.000 kr 
Renault Laguna 1,6 16V Sedan -00
Silver grön met 13.000 mil  45.000 kr 
Renault Laguna 2,0 T Kombi -04
Grön met 2.300 mil 126.000 kr
Renault Megane 1,4-16v Halvkombi -02
Mörk grå met 4.600 mil 74.000 kr
Volvo S40 2,0 Sedan -99
Vit 5.200 mil 63.000 kr 
Volvo S40 2,0T Sedan -00
Silvermet 14.300 mil  62.500 kr 
Volvo S60 2,4 170 Sedan -03
Titanium grå 13.100 mil  121.000 kr 
Volvo S60 D5 Sedan -04
Mörk blå met 6.300 mil 179.000 kr

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV
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