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Källa: Per Stenros, Sällskapet Strömstierna, ”Vem var Olof Knape Strömstierna” 

1664  Olof Knape föds, son till fiskaren Nils Knape på Käringön. (LP 1997-02-07) 

1672-1697  Olof Knape går till sjöss och seglar först inrikes sjöfart, sedan utrikes fram till år 1697. 

Olof tjänstgör bla i Holland, inom det ostindiska kompaniet samt för generalstaterna, 

där han uppnår löjtnants grad. (Nordisk Familjebok, Uggleupplagan) 

1689  Olof Knape gifter sig med Christina Thorvedsdotter Ström från Marstrand, dotter till 

rådman Torved Nilsson Ström och hans hustru Margareta Mattsdotter samt bror till 

Nils Thorvedsson Ström, år 1727 adlad Strömcrona. (Eskil Olán, Marstrands historia, 

sid 191, 195) (Nils Lindbergh/I, sid 431: skriver Tormosdotter.) 

1698  Olof Knape erbjuds tjänst inom den svenska flottan. (Nordisk Familjebok, 

Uggleupplagan) 

1700-03-14  Olof Knape utnämns till kapten i svenska flottan. (Bengt Nilsson, Linköping) 

1701  Från Göteborg utgår en expedition under ledning av Olof Knape på fregatten 

MARSTRAND. Uppgiften är att inta och ödelägga Rysslands nyss anlagda enda stad vid 

Ishavet, Arkhangelsk. (Wilhelm Berg, Bohusläns historia/II, sid 236) 

1701  Olof Knape tjänstgör på fregatten VARBERG. (Bengt Nilsson, Linköping) 

1704  Olof Knape blir chef för första enrolleringskompaniet i Bohuslän, dvs 

båtsmansvärvningen. (Nordisk Familjebok, Uggleupplagan) (LP 1997-02-07) 

1709  Den svenska regeringen börjar stödja kaparnas verksamhet runt de svenska 

farvattnen. Den mest kände svenska kaparkaptenen är Lars Gathe, adlad Gathenhjelm. 

De svenska kaparna tar danska, norska, engelska, holländska och tyska fartyg som 

priser. De flesta av dessa förs in till Göteborg där auktion hålls på fartyg och last. 

(Wilhelm Berg, Bohusläns historia/II, sid 245-249) 

1709-1713  Olof Knape beskyddar den bohuslänska skärgården med galärer och skärbåtar samt 

konvojerar handelsfartyg. (Nordisk Familjebok, Uggleupplagan) 

1710-1711  Olof Knape tjänstgör på fregatten ÄLVSBORG. (Bengt Nilsson, Linköping) 

1712-12-04  Håkan Gyllenbjälke säljer Vese gods för 6.600 daler silvermynt till Olof Knape. (Nils 

Lindbergh/I, sid 431) 

1714-03-11  Olof Knape utnämns till scoutbynacht vid Göteborgseskadern. (Bengt Nilsson, 

Linköping) [Anm: Scoutbynacht kan troligen närmast jämföras med graden 

konteramiral.] 
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Källa: Per Stenros, Sällskapet Strömstierna, ”Vem var Olof Knape Strömstierna” 

1714-1715  Olof Knape tjänstgör på fregatten KALMAR. (Bengt Nilsson, Linköping) 

1715  Olof Knape seglar med fyra fregatter i Nordsjön och tar många prisfartyg. (Nordisk 

Familjebok, Uggleupplagan) 

1715-05-30  Lysekil upphör som kronofiskeläge genom att Lysekil och Malmön samt några andra 

kronolägenheter försäljes på häradstinget på gästgivaregården i Mellby. Olof Knape på 

Vese säteri köper båda fiskelägena för 100 daler silvermynt, varav Lysekil kostar 60 

riksdaler. Lysekil blir sålunda underlydande Vese gods. (Ernst Hörman, sid 18-19) (Sven 

Rydstrand/SoS, sid 136) (Thomas Andersson/LP 1993-08-13) (LP 1993-09-29) 

1715-12-29  Olof Knape adlas Strömstierna. (Nils Lindbergh/I, sid 431) (Bengt Nilsson, Linköping) 

1716-03-08  Olof Strömstierna utnämns till befälhavare för Göteborgseskadern. (Bengt Nilsson, 

Linköping) 

1716-04-04  En svensk underhållseskader utrustas i Göteborg och avseglar under befäl av Olof 

Strömstierna med destination Dynekilen norr om Strömstad. Den danska flottan 

behärskar Kattegatt och de svenska fartygen tvingas till en långsam inomskärssegling. 

(Wilhelm Berg, Bohusläns historia/II, sid 250) 

1716-06-28  Olof Strömstierna utnämns till vice amiral i svenska flottan. (Bengt Nilsson, Linköping) 

1716-07-07  Olof Strömstiernas underhållseskader når Dynekilen. Svenskarna uppför ett batteri på 

en holme för att säkra fartygens ankringsplats mot angrepp. Peder Wessel 

Tordenskiold och hans flottstyrka anländer Koster samma dag på kvällen. Han får 

information om att svenskarna ligger vid Dynekilen. (Wilhelm Berg, Bohusläns 

historia/II, sid 251-252) 

1716-07-08  På morgonen attackerar Tordenskiold Olof Strömstiernas eskader. Efter en hård 

drabbning besegras svenskarna och en stor del av den svenska flottstyrkan tas som 

pris av danskarna. (Wilhelm Berg, Bohusläns historia/II, sid 252-256) 

1716-07-10  Förlusten av proviant och ammunition gör att Karl XII återtågar ur Norge. 

Livdragonerna sänds till Skåne och Västgöta ryttare hemförlovas. Kungen låter cirka 

7.000 man kvarstå i norra Bohuslän söder om Svinesund. Karl XII avreser därefter till 

Skåne. Några av galärerna som sänkts av Olof Strömstierna vid Dynekilen tas upp. 

Planer görs upp för att anlägga fästningen Sundsborg vid Svinesund. Arbetet påbörjas 

under ledning av generalmajor de la Gardie. (Wilhelm Berg, Bohusläns historia/II, sid 

256-257) 

 

 



Vem var Olof Knape Strömstierna 

 

 

 

 
Källa: Per Stenros, Sällskapet Strömstierna, ”Vem var Olof Knape Strömstierna” 

1717-05-12  Peder Wessel Tordenskiold i spetsen för den danska Nordsjöflottan angriper Göteborg 

för att om möjligt erövra och förstöra därvarande handelsflotta, magasin och varv 

samt Göteborgseskadern, för att i ett enda slag sålunda tillfoga Sverige obotlig skada. 

Försvaret på den svenska sidan leds av guvernör Carl Gustav Mörner, medan Olof 

Strömstierna kommenderar flottstyrkan. Det danska anfallet misslyckas och efter två 

veckors blockad av hamnen drar den danska flottan norrut. (Wilhelm Berg, Bohusläns 

historia/II, sid 262-268) 

1717-05-30  Peder Wessel Tordenskiold försöker tillfångata Olof Strömstierna som befinner sig på 

sin gård Vese vid Brofjorden. Strömstierna får dock kännedom om planerna och 

överraskar de skepp ur den Tordenskioldska eskadern som seglat in i Brofjorden. 

Linjeskeppet FYEN får grundkänning och strandar. 

1717  Olof Strömstierna blir chef för roddargastarnas regemente, 3.000 man. (Nordisk 

Familjebok, Uggleupplagan) 

1718  Olof Strömstierna leder avsändandet av över 100 fartygslaster med livsmedel och 

andra förnödenheter från Göteborg till Strömstad, varigenom fälttåget mot Norge 

möjliggörs. (Nordisk Familjebok, Uggleupplagan) 

1719-03-18  Olof Strömstierna tar avsked från den svenska flottan med amirals grad. (Bengt 

Nilsson, Linköping) 

1720  Kammarkollegium utfärdar skattebrev å fiskeläget Lysekil för amiral Strömstierna 

"emedan han som mestbjudande betalt köpeskillingen derför och åboarna detsamma 

icke åstundat". Lysekils jord är alltså åter i enskild ägo. (Ernst Hörman, Lysekils historia, 

sid 19) 

1721  Olof Strömstierna låter en lantmätare resa till Malmön för att verkställa fördelning av 

jorden där. 

1730  Amiral Olof Knape Strömstierna avlider. Ägandeskapet över Malmön och Lysekil går i 

arv till änkan Christina Ströms brorsdotter, Margareta Strömcrona, dotter till 

kommendör Nils Thorvedsson Strömcrona. (Ernst Hörman, sid 20) (Nils Lindbergh/I, sid 

431) (Sven Rydstrand/SoS, sid 138). Olof Strömstierna äger även tre öar som ligger 

mellan Hermanö och Käringön - Tornö, Vedholmen och Vallerö. 

1746  Christina Thorvedsdotter Ström dör. (Nils Lindbergh/I, sid 431: skriver Tormosdotter.) 


