SI9AM till minne av Kung Chulalongkorn
Av Lars Aronsson, SM3CVM
Allmänt anrop, CQ CQ, allmänt anrop. Här kallar SI9AM som välkomnar svar från stationer
världen runt.
Kung Chulalongkorns väg följer det böljande
landskapet ner till den lilla dalen. Mellan
träden skymtar någonting vitt som i nästa stund
visar sig vara en för denna del av världen
mycket ovanlig byggnad. En fullkomligt
överväldigande vacker och exotisk byggnad
står där majestätiskt i det nordiska landskapet.
Vi är framme vid Kung Chulalongkorn
Memorial Building i Utanede i Jämtland, den
enda i sitt slag utanför Thailand.
Historien bakom är mer än 100 år gammal. År
1897 reste Kung Chulalongkorn från Siam,
sedan 1939 Thailand, till kungariket Sverige
och Stockholm. Färden gick vidare norrut för
att studera svensk skogsindustri och återfärden
mot huvudstaden gick via Utanede till
Indalsälven på vilken kungen sedan färdades
mot kusten. Det långväga och exotiska
kungabesöket vållade stor uppståndelse hos lokalbefolkningen.
För att hålla minnet av händelsen vid liv döptes flera år senare den lilla grusvägen genom
skogen som kungen färdades på till Kung Chulalongkorns väg. Ryktet om vägen spred sig till
Thailand och med tiden började Thailändska munkar resa till Utanede för att vandra på den
älskade kungens väg. Efterhand knöts kontakter mellan Ragunda kommun och Thailand och
dessa ledde så småningom till beslutet att bygga Kung Chulalongkorn Memorial Building.
Byggstarten var år 1997. Varje år den 19 juli firas kungens minne med en ceremoni som
besöks av ett stort antal Thailändare från olika delar av världen.
Hur passar amatörradio in i detta? Entusiastiska radioamatörer från Jämtland och
Västernorrland såg här en möjlighet att upprätta en station öppen för besökare som önskar
komma till en väl utrustad anläggning i en speciell miljö. Exotisk dels genom det Thailändska
inslaget med den vackra minnesbyggnaden som nyligen har fått sällskap av ett Thailändskt
teakhus. Men också för det storslagna landskapet med skog, berg och vatten som inbjuder till
friluftsliv med vandringar och fiske i orörd vildmark.

Det var en upplevelse att besöka SI9AM säger Erik,
SM0AGD och XYL Eva, SM0OTG. Att köra radio
från den enda SI9-stationen i världen kändes faktiskt
som att vara på DXpedition! Dessutom njöt vi av att
turista i omgivningarna med den hänförande
utsikten över Indalsälven. Här finns också en
exotisk anknytning till Thailand och en välutrustad
radiostation, var säker på att vi återkommer avslutar
Erik och Eva.
Stationen finns i en byggnad intill Kung
Chulalongkorns väg och endast ett par hundra meter från de Thailändska byggnaderna. Två
sovplatser finns och där finns även möjligheter att värma sin mat. I byggnaden finns också en
restaurang och ett antal enkla övernattningsrum, öppna under sommarmånaderna. Hotell,
restauranger och annan service finns under hela året inom 10-20 kilometer från Utanede.
Närmaste större städer är Sundsvall och Östersund, 90 respektive 130 kilometer från SI9AM.
Besöksstationen är öppen för gästoperatörer året runt mot en mindre avgift.
Utrustningen består av en FT 1000 MP med ett SB-220 och IC-735 med ett IC2KL. I en 24
meter hög mast sitter en trebands beam för 10/15/20 meter och en 2 element för 40 meter. För
övriga band finns olika trådantenner. Datorloggning sker med antingen TR eller DX4WIN.
En årligt återkommande höjdpunkt är den 19
juli med många besökare, inte minst av
Thailändare som nu lever i norra Europa. Den
dagen firas Kung Chulalongokorns minne med
kulturaktiviteter och andra inslag. Då eller vid
det veckoslut som ligger närmast är också
SI9AM QRV för gästoperatörer och andra
besökare. Sommaren 2002 förärades SI9AM
ett besök av HS1VRD, M.R. Chakrarot
Chitrabongs och Ms Phinranai Chotikanta som
uttryckte sin uppskattning över
besöksstationen.
Fakta om besöksstationen SI9AM
Församling Z302
Lokator JP82iw
Lat. 62.5718 N
Long. 14.4034 E
QSL via SM3CVM, byrå eller CBA
Bokning via SM3CVM eller SM3FJF
sm3cvm@svessa.se
sm3fjf@svessa.se
Information och bilder finns på
http://www.qsl.net/si9am/
Information om Kung Chulalongkorn Memorial
Building finns på http://www.ragunda.se/english/

