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Minnesord för Claes Woelfer f 11/5 1931 Malmö d 13/12 2013 Torekov 

Källarmästare Claes Woelfer har som tidigare avlidit och sörjs av sambon Ann-Sofi 
Blomberg, barnen Sara och Jens, systern Ulla Kockum och deras familjer, samt av avlidna 
systern Vera Wicksells familj. 

Claes Woelfer var en centralgestalt i Malmös och Skånes restaurangvärld och var 
hedersledamot i både EM Sandahl Foundation och i Malmö Källarmästarklubb där han varit 
ordförande i ett tiotal år samt kassör i SSHR under många år. Dessutom var han en av 
stiftarna till Skåneländska Gastronomiska Akademien och kassör där i tolv år. Hans 
kontaktnät var oerhört stort liksom hans djupa intresse för människor - sällskapsliv, djur, 
natur, friluftsliv och framförallt jakt liksom för bilar och båtar. 

Claes växte upp i Malmö med två äldre systrar och en fader som var grosshandlare. 
Föräldrarna hade tidigare flyttat från Lübeck till Malmö. Han tog studenten på Sigtuna 
humanistiska läroverk, varefter han blev marinintendent vid Kungliga Flottan i Karlskrona 
med kaptens grad. Efter militärtjänsten gav sig Claes in på reklambranschen med 
anställningar hos AB Svenska Telegrambyrån och därefter företaget Form fack kök där 
Thorsten Bergqvist var chef.  Claes fick under denna tid en fantastik överblick och god 
inblick i restaurangernas förutsättningar, vilket resulterade i att Claes senare blev krögare på 
Stekhuset Falstaff i Malmö. 

Den 8 maj 1968 var det invigning på Stekhuset Falstaff, Baltzarsgatan 8, som blev mycket 
populär och känd för sitt fina kött. Claes hade som affärsidé högkvalitativt kött och därmed 
egen mörning på stället. Själv tyckte han att krogen låg lite avsides i Malmö. Satsningen var 
ursprungligen ett initiativ av ICA, som också hade en motsvarande restaurang i Stockholm. 
Claes köpte den tidigt av ICA. Falstaff såldes 1988 efter tjugo år.  

Mellan 1988 och 1992 var Claes engagerad i uppbyggnaden och driften av Hotel Radisson i 
Malmö som källarmästare (Food & Beverages - ansvarig) och konsult där även båda barnen 
Sara och Jens också blev engagerade. Sara efterträdde senare Claes och Jens var dataansvarig. 
Efter familjen Woelfers flytt till sommarhuset i Torekov köpte de Hotel Kattegatt, som 
familjen drev fram till 1996 då stjärnkockarna Rikard och Robert Nilsson övertog rörelsen. 
Claes hustru Berit, som var en känd textilkonstnär, avled 2001. 

I samband med stiftandet av Skåneländska Gastronomiska Akademien 1992 spelade Claes en 
oerhört viktig roll som representant för hela restaurangvärlden och dess verklighet och 
ambitioner. De övriga bland stiftarna var Helmut Prössel, som svarade för 
matlagningskonsten, Anders Salomonsson för de humanistiska vetenskaperna och jag själv för 
de naturvetenskapliga. Något år därefter blev Akademien fulltalig med 23 aktiva ledamöter 
med specialiteter inom en stor del av måltidsområdet. Akademien byggdes upp och verkar på 
vetenskaplig grund i intimt samarbete med konsten och hantverket. Akademiens signum utåt 
blev snabbt större symposier och Årsfesten. Claes bidrag härvidlag var ovärderlig. 

Claes stora organisationsförmåga och känsla för vad som är attraktivt kan illustreras av de 
berömda sillafrukostarna, som han arrangerade i samarbete med övriga medlemmar i Malmö 
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Källarmästarklubb  i samband med större matmässor i Malmö. Varje krögare tog med sig 
några sillasorter till det stora tältet och sedan fick besökarna botanisera i denna mängd och 
variation av sillsorter och avnjuta det tillsammans med god öl och snaps samt en fantastiskt 
fin stämning. 

Det är en stort tomrum, som Claes lämnat efter sig, denne kloke, mycket ordentlige och 
noggranne, jovialiske, omtänksamme och alltid mycket intresserade näst intill fadersgestalt. 
Han var en mästare i att bedöma arrangemangs kvalitet och inte minst det gastronomiska. 
Saknaden efter honom är mycket stor. 

Sven-Olle R Olsson 
Hederspreses Skåneländska Gastronomiska Akademien   
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Malmö Källarmästarklubb 


