
Stulna dragspel – Stolen accordion 
Dessa dragspel stals från Karlssons Musik 18 april 2016.  
These accordions were stolen from Karlssons Musik, Fjärås, Sweden on april 18, 2016 
Kontakt / contact: 
Karlssons Musik  info@karlssonsmusik.se   0300-545331 (+46 300 545331)  
 

 

 
Nytt Bengts "GuldStjärnan" 4-körigt cassotto med 
speciallack (sunburst). 
Finns hittills endast 2 ex tillverkade i detta utförande och 
det ena som är sålt har 3 st 8-fotsstämmor. 
Detta spel på bilden som stals har piccolostämning 
(16+8+8+4). 
Spelet har en helt handgjord bandstålsstämsats och 
tonomfånget 45/120 (E-A) 
Pris 109.000:- inkl moms 

 

 
Nytt Bengts "GuldStjärnan" 4-körigt cassotto svart. 
Detta spel är i standardutförande och modellen säljs det 
ett antal av per år. Spelet som stals har musettestämning 
(16+8+8+8). 
Spelet har en helt handgjord bandstålsstämsats och 
tonomfånget 45/120 (E-A) 
Pris 99.500:- inkl moms 

 

 
Nytt Bengts "SilverStjärnan" 3-körigt med 
specialdekoration med stjärnfall. 
Finns hittills endast detta ex av denna modell tillverkat i 
detta utförande! 
Detta spel på bilden som stals har violinstämning 
(16+8+8). 
Spelet har en helt handgjord bandstålsstämsats och 
tonomfånget 45/120 (E-A) 
Pris 72.500:- inkl moms 
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Nytt Brandoni 4-körigt cassotto "Kingline 251W" helt 
tillverkat i Mahogny. 
Finns hittills endast detta ex importerat till Sverige av 
denna modell! 
Detta spel på bilden som stals har musettestämning 
(16+8+8+8). 
Spelet har en helt handgjord bandstålsstämsats och 
tonomfånget 42/120 (F-Bb) 
Pris 114.000:- inkl moms 

 

 
Nytt Brandoni 3-körigt "Kingline 185W" helt tillverkat i 
Mahogny. 
Finns hittills endast detta ex importerat till Sverige av 
denna modell! 
Detta spel på bilden som stals har violinstämning 
(16+8+8). 
Spelet har en helt handgjord bandstålsstämsats och 
tonomfånget 42/120 (F-Bb) 
Pris 69.000:- inkl moms 

 

 
Nytt Zero Sette 4-körigt cassotto "B 30 Junior" svart. 
Ovanlig modell som endast finns något enstaka ex av i 
Sverige! 
Detta spel på bilden som stals har musettestämning 
(16+8+8+8). 
Spelet har en helt handgjord bandstålsstämsats och 
tonomfånget 46/120 (E-Ciss) 
Ordinarie nypris 98.000:- inkl moms men detta spel hade 
vi haft som demo en tid och sänkt priset till 85.500:- inkl 
moms. 



 

 
Knappt 1 år begagnat Ballone Burini 4-körigt cassotto i 
nyskick. 
Spelet är mycket ovanligt i Sverige i detta 
specialutförande med guld på samtliga metalldetaljer 
samt har helt handnitade bandstålsstämmor och 
tonomfånget 46/120 (E-Ciss) 
Detta spelet på bilden som blev stulet är piccolostämt 
(16+8+8+4) 
Pris 59.000:- inkl moms 

 

 
Lite begagnat Bengts 4-körigt "GuldMusette" i nyskick. 
Denna modell finns ett antal av i Sverige men just detta 
spelet på bilden som blev stulet har en lite osymentrisk 
bälgdekoration på vänster sida vilket gör det ganska unikt. 
Spelet har helt handnitade bandstålsstämmor och 
tonomfånget 41/120 (F-A) 
Begagnatpris 54.000:- inkl moms 

 

 
Begagnat Brandoni 4-körigt cassotto i mycket fint skick. 
Detta spel är mycket unikt eftersom det är ca 20 år 
gammalt men hade en skada när vi bytte in det och därför 
skickades till fabriken i Italien för ett par år sedan. 
När det var där gjordes det en pärldekoration som är i 
design som de nya Brandoni-spelen och därför skulle vi 
tro att det bara finns just detta instrument i detta 
utförande. 
Spelet har helt handnitade bandstålsstämmor och 
tonomfånget 46/120 (Eb-C) 
Detta spelet på bilden som blev stulet är piccolostämt 
(16+8+8+4) 
Begagnatpris 31.900:- inkl moms 



 

 
Begagnat Borsini 4-körigt i mycket fint skick. 
Detta spelet som blev stulet är en ganska vanlig modell 
som begagnad i Sverige. 
Tonomfånget 46/120 (E-Ciss) 
Detta spelet på bilden som blev stulet är piccolostämt 
(16+8+8+4) 
Pris 12.500:- inkl moms 

 


