SI9AM til minde af Kong Chulalongkorn
Af Lars Aronsson, SM3CVM
Alment anråb, CQ, CQ, her kalder SI9AM og lytter til den hele verden.
Kong Chulalongkorns Vej leder
gennem det bølgende landskab ned mod
en lille dal. Mellem træerne glitrer der
noget hvidt som snart viser sig at være
en højst osedvanlig bygning i denne del
af verden. En dejlig, storartet og
eksotisk bygning står majestætisk i
midten af det nordiske landskab. Vi er
nået frem til King Chulalongkorn
Memorial Building i Utanede i
Jämtland, den eneste af sin slags
udenom Thailand.
Historien før os et hundrede år tilbage.
År 1897 rejste Kong Chulalongkorn af
Siam (fra 1939, Thailand) til kongeriget
Sverige og til Stockholm. Han fortsatte
videre nordpå for at studere svensk
skovindustri. Tilbagerejsen gik via
Utanede til Indalfloden og derfra til
havskysten. Det kongelige besøg
langvejsfra frembragte stor interesse hos den lokale befolkning.
For at huske begivenheden døbtes flere år senere den lille grusvej på hvilken kongen
hade rejst til Kong Chulalongkorns Vej. Rygtet om vejen spredte sig i Thailand, og
lidt efter lidt begyndte thailændske munke at rejse til Utanede for at vandre på den
elskede kongens vej. Efterhånden blev kontakter knyttet mellem Ragunda kommun og
Thailand, der resulterede i beslutningen om at bygge King Chulalongkorn Memorial
Building. Byggeriet begyndtes i 1997. Den 19 juli hvert år fejres kongens minde med
en ceremoni der besøges af et stort antal thailændere fra overalt i verden.
Hvad har amatørradio med dette at gøre? Entusiastiske radioamatører i Jämtland og
Västernorrland så herved en mulighed at oprette en amatørradiostation for besøgere
der ønsker at se et veludrustet anlæg i et specielt miljø. Eksotisk, delvis for det
thailændske indtryk med den pæne mindesbygning, som nu har fået et tillæg af et
thailændskt teakhus. Men også for det storartede landskab med skov, bjerg og vand
der indbyder til friluftsliv med vandringer og fiskeri i den uberørte vildmark.

- Vi nød virkeligt vort besøg til SI9AM,
siger Erik SM0AGD og XYL Eva
SM0OTG. Et fortræffeligt feriested, hvor
amatørradio kan kombineres med turistiske
oplevelser, siger de. Udsigten over
Indalfloden er henrivende, man har en
eksotisk kontakt med Thailand, plus en
veludrustet amatørradiostation med en unik
signal, perfekt for såvel DX som ragchews.
Vi kommer sikkert tilbage, siger Erik og
Eva.
Stationen ligger tæt ved Kong Chulalongkorns Vej, blot et par hundrede meter fra
thai-bygningerne. Der er to sovpladser, WC og en mulighed at opværme sin mad. I
den samme bygning findes der også en restaurant og nogle enkle værelser åbne under
sommermånederne. Hoteller, restauranter og anden service åbne hele året findes 1020 km fra Utanede. De nærmeste større byer er Sundsvall og Öresund, 90 resp. 130
km fra SI9AM. Besøgsstationen står åben til gæstoperatører hele året for en lille
afgift.
Anlægget består af en FT 1000 MP med SB220 og en IC-735 med IC2KL. I en 24meter mast har man en 3-band beam for 10/15/20 meter og en 2-element for 40 meter.
For de andre bander findes der forskellige trådantenner. Computer-logging med TR
eller DX4WIN.
Det årlige højdepunkt er den 19 juli
med mange besøgere, derved ikke
mindst thailændere der nu bor i
Nordeuropa. Det er mindesdagen af
Kong Chulalongkorn som fejres med
kulturaktiviteter og andre
programmer. Da eller under den
nærmest liggende weekend er
SI9AM QRV for gæstoperatører og
andre besøgere. I sommeren 2002
blev SI9AM æret med besøg fra
HS1VRD, M.R. Chakrarot
Chitrabongs og Ms. Phinranai
Chotikanta som udtrykte deres beundring af besøgsstationen.
Fakta om besøgsstationen SI9AM
Sogn Z302
Lokator JP82iw
Lat. 62.5718 N
Long. 14.4034 E
QSL via SM3CVM, bureau eller CBA
Reserving via SM3CVM eller SM3FJF
sm3cvm@svessa.se
sm3fjf@svessa.se
Information og billeder
http://www.qsl.net/si9am/
Information om Kong Chulalongkorn Memorial
Building http://www.ragunda.se.english/

