
Tollaren i Sverige
Little River Duck Dog var det vedertagna namnet i Kanada på 
tollaren innan rasen 1945 registrerades av Kanadensiska Ken-
nelklubben som Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Det dröjde 
sedan till 1980 innan rasen blev erkänd av FCI.

Text: Per Wigforss   Vinjettfoto: Emma Karlsson

De första tollarna som kom till Eu-

ropa importerades till Danmark 1982 

och den första valpkullen föddes 

1984 mellan Westerlea’s Red Tilly och 

Westerlea’s Brass Toller. Från denna 

första danska kull importerade Inge-

gerd Nordström och Tore Olsson de 

första svenska tollarna Fraisy och Fly-

ingtoller och från den sistnämnda tog 

man också kennelnamnet Flyingtol-

lers. Medan dessa två tikar satt i fyra 

månaders karantän så importerade 

Birgit och Folke Fantenberg den första 

kanadensiska hunden, tiken Arduna-

cres Sandy Wonderful som också blev 

den första tollare som registrerades i 

Sverige. Birgit och Folke tog sedan ken-

nelnamnet Fo Bi Tollers.

Inom ett år har tollarpopulatio-

nen ökat till nio hundar då både Tore 

Olsson på Flyingtollers, Gunhild Kjell-

berg på Candlelights kennel och Ulla 

Hägglund på Birdcherrys kennel tagit 

in nya hundar. År 1985 tar Kjell och 

Lena Berghed in hanhunden Arduna-

cres Call Me Ugly ”Prince” som blir 

starten på Kanadickens, en kennel som 

fortfarande är fullt verksam. Prince, 

som redan var CA CH när han kom till 

Sverige, blir en av de första riktigt fram-

gångsrika utställningshundarna och 

får stort inflytande i aveln då han blir 

pappa till sex olika kullar. Han avslutar 

sin utställningskarriär med att bli BIS 

på klubbens rasspecial 1990.

Utvecklingen går nu fort. 1986 bil-

das Tollarklubben och mindre än 10 

år efter att den första tollaren kom till 

Sverige finns 1700 tollare registrerade. 

1988 startar Tollarklubben upp sin 

årliga rasspecial Tollarspecialen som 

alltid avslutas med en stor utställning. 

Den första hund som blir BIS på Tol-

larspecialen blir Vittmossåsens Ali ägd 

av Katarina Palmqvist.

Ardunacres Sandy Wonderful, den första 
registrerade tollaren i Sverige.

Ardunacres Call Me Ugly ”Prince”
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Ewa och Anders Jonsson på Drög-

stas kennel var med och startade Tol-

larklubben och 1989 kom en hund som 

skulle få stor inverkan på de svenska 

tollarna. Riverduck of Drögsta ”Leif” 

fick enormt stor betydelse både exte-

riört och jaktligt och han blev också 

den första tollaren i Sverige som fick 

fullständigt utställningschampionat. 

Riverduck of Drögsta blir BIS 1992 på 

Tollarspecialen och året efter blir han 

BIM och då vinner istället hans dotter 

Benili’s Hekla.

1989 föddes Birdcherrys Autumn 

Clear Air ”Dennis” ägd av Eva Boman. 

Dennis fick också stor inverkan på 

aveln och blev den mest utställnings-

meriterade tollaren i Sverige och var 

den första svenska tollaren som blev 

Internationell utställningschampion. 

Han var också Nordisk champion och 

Svensk Vinnare 1994 och året efter blev 

Dennis BIS på Tollarspecialen i Sand-

viken. BIM blev Kanadickens Cecilia 

Lind ”Jazza”som var dotter till River-

duck of Drögsta.

Jazza parades sedan med Dennis, 

vilket blev starten på Vildandens ken-

nel, och 1999 blev även hon BIS på Tol-

larspecialen.

År 2000 kom den första gruppvin-

sten för en tollare på en SKK-utställ-

ning när Aha Detroit Redwings Devil 

”Molle” blev BIG 1 och BIS 4 på en 

internationell utställning i Gällivare. 

Morfar var Birdcherrys Autumn Clear 

Air. n

Riverduck of Drögsta ”Leif”

Vittmossåsens Ali som 1988 blir första tollare som blir BIS på Tollarspecialen.

Birdcherrys Autumn Clear Air ”Dennis”. Bilden är tagen av Monica Kinge.

Aha Detroit Redwings Devil var den första 
tollaren att bli BIG-1 på SKK-utställning.
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