
Båttur med M/S Thomee till Verkön 

En härlig sommardag - 17 juli med strålande sol och 30 graders värme - bjöd 
FMK Jämtland/Härjedalen sina medlemmar på en fantastisk båttur på Storsjön 
med passagerarbåten Thomee. En tur på 1,5 tim från hamnen i Östersund ut till 
Verkön. Storsjön visade sig från sin allra bästa sida med en lagom bris som 
fläktade gott i det varma vädret. Först till kvarn att anmäla sig gällde och ca 90 
medlemmar tog snabbt tillfället i akt att få följa med.  

Thomee som tidigare var ångbåtsklassad och K-märkt hette då S/S Thomee har 
numera gjorts om och drivs nu med en dieselmotor och blivit M/S Thomee. 
Båten som renoverats ordentligt och fått en fint inredd avdelning akterut ser 
nu mycket fräschare ut.   

Thomee byggdes i Revsundssjön 1875 men flyttades 1880 på järnväg till 
Östersund och har nu funnits i Storsjön i nästan 140 år. Långt tillbaka hade 
Thomee en viktig och livsnödvändig uppgift på Storsjön genom att sköta 
person- och frakttransporter till och från olika ångbåtsbryggor runt sjön. Enligt 
uppgift fanns i början på 1900-talet ungefär 80 ångbåtsbryggor i Storsjön. 
Numera är Thomee endast en nöjesbåt och turistattraktion.  

Nu under sommaren 2018 har Thomee arrenderats av en av stans krögare som 
också driver en restaurang  på det gamla slottet ute på Verkön.  
En stor uteplats, skyddad från väder och vind, har byggts i direkt anslutning till 
slottet där det nu bjuds på mat och musik dom flesta dagar både sommar som 
vinter. Vintertid tar man sig till Verkön genom att åka skidor eller skoter. Ett 
populärt utflyktsmål! 

Till denna fina lilla ö gick vår resa denna dag där vi intog en god skärgårdsmeny 
innan vi åter embarkerade (vilket fint ord!) Thomee för en återfärd till 
Östersund. En mysig båttur i det mest fantastiska väder tillsammans med alla 
trevliga FMK-are blev ett fint sommarminne! 

Vid pennan 
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