SI9AM, kuningas Chulalongkornin muistoasema
Lars Aronsson, SM3CVM
Yleinen kutsu, CQ, CQ, yleinen kutsu. Täällä SI9AM kutsuu ja kuuntelee.
Kuningas Chulalongkornin tie seuraa
aaltoilevaa maastoa kohti jokilaaksoa.
Puiden välistä vilkkuu jotain vaaleaa joka
tässä maailmanosassa onkin harvinainen
näky; täysin uskomaton ja eksoottinen
rakennus majesteettisesti keskellä
pohjoismaista maisemaa. Tässä se on,
kuningas Chulalongkornin
muistorakennus. Se on ainoa laatuaan
maailmassa Thaimaan ulkopuolella.
Taustahistoria vie yli sadan vuoden
taakse.Vuonna 1897 matkusti Siamin
(vuoden 1939 jälkeen Thaimaa) kuningas
Chulalongkorn Ruotsiin ja Tukholmaan.
Hän jatkoi matkaansa pohjois-Ruotsiin
tutustuakseen maan metsäteollisuuteen ja
pysähtyi paluumatkallaan Utanedessä
josta hän jatkoi matkaansa Indal-jokea
alas. Kaukaisen kuningasvieraan matka
sai paikallisen väestön todella
innostumaan.
Tapauksen muistoksi nimettiin kuninkaan käyttämä pieni soratie vuosia myöhemmin
Kuningas Chulalongkornin tieksi. Tien nimestä kertova taru levisi Thaimaahan ja
vähitellen alkoi Utanedeen ilmestyä thaimaalaisia munkkeja jotka halusivat kulkea
rakastetun kuninkaan jälkiä. Ragundan kunnan ja Thaimaan välille syntyi yhteyksiä,
ja vähitellen kypsyi päätös pystyttää Kuningas Chulalongkornin muistorakennus,
King Chulalongkorn Memorial Building. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1997.
Vuosittain, heinäkuun 19 päivänä, vietetään kuninkaan muistojuhlaa johon osallistuu
suuri joukko thaimaalaisia kaikkialta maailmasta.
Miten sitten radioamatööritoiminta sopii tähän? Innostuneet radioamatöörit
Jämtlannin ja Länsi-Norrlannin maakunnissa näkivät tässä mahdollisuuden pystyttää
erikoisen radioaseman josta käsin vierailevat amatöörit voisivat hyvin varusteltulta
asemalta pitää yhteyksiä ainutlaatuisella asemantunnuksella. Eksoottisuuden takaa
vierellä oleva thaimaalainen paviljonki jonka lähelle on hiljattain vielä ilmestynyt
thaimaalainen teak-rakennus. Ei myöskään sovi unohtaa lähiseudun mahtavia
maisemia missä metsät, mäet ja vedet kutsuvat ulkoiluun ja kalasteluun
koskemattomissa erämaissa.

- Me todella nautimme vierailustamme
SI9AM:llä, sanovat Erik SM0AGD ja XYL
Eva SM0OTG. Erinomainen lomapaikka
jossa radioamatööritoiminta ja matkailu
yhdistyvät, he sanovat ja jatkavat: Indaljokilaakson maisemat ovat ihastuttavia, ja
siihen liityy thaimaalainen eksotiikka ja vielä
erinomainen ja harvinaisella kutsulla
varustettu radioasema josta voi sekä pitää
DX-yhteyksiä että pureskella rättiä tuttujen
kanssa. Me tulemme takaisin, vannovat Erik
ja Eva.
Asema on Kuningas Chulalongkornin tien varressa ja parin sadan metrin päässä
muistorakennuksista. Asemahuoneessa on kaksikerroksinen sänky ja WC sekä
mahdollisuus ruoan lämmittämiseen. Samassa rakennuksessa on ravintola ja
muutamia majatalohuoneita jotka ovat auki kesäaikaan. Hotelleja, ravintoloita ja
muita palveluja on saatavissa läpi vuoden 10-20 kilometrin päässä Utanedestä.
Lähimmät suuret kaupungit ovat Sundsvall ja Ôstersund, 90 ja 130 kilometrin päässä.
Asema on auki vierailijoille ympäri vuoden pientä maksua vastaan.
Aseman varustus: FT 1000 MP ja SB-220 sekä IC-735 ja IC2KL. 24 metrin
korkuisessa mastossa 3 alueen beami (10-15-20 m) ja 2-el. beami 40 metrille. Muille
alueille on erilaisia lanka-antenneja. Tietokone-lokiohjelmina TR ja DX4WIN.
Vuosittainen kohokohta on 19
heinäkuuta jolloin paikalla on paljon
vierailijoita, erityisesti pohjoismaissa
asuvia thaimaalaisia. Päivä on
kuningas Chulalongkornin
muistopäivä jolloin järjestetään
erilaisia kulttuuritapahtumia ja muuta
ohjelmaa. Silloin tai lähimpänä
viikonloppuna on myös SI9AM QRV
vieraileville amatööreille. Kesällä
2002 SI9AM sai kunnian olla isäntänä
HS1VRD:lle, M.R.Chakrarot
Chitrabongs'ille, ja Ms. Phinranai
Chotikanta'lle, jotka olivat tyytyväisiä asemalla käyntiinsä.
Vierailuaseman SI9AM yksityiskohtia:
Kunta Z302
Lokaattori JP82iw
Leveysaste 62.5718 N
Pituusaste 14.4034 E
QSL via SM3CVM, byroo tai CBA
Varaukset SM3CVM tai SM3FJF
sm3cvm@svessa.se
sm3fjf@svessa.se
Informaatiota ja kuvia:
http://qsl.net/si9am/
Informaatiota – King Chulalongkorn Memorial Building
http://www.ragunda.se/english

