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Utdrag ur CQ-QSO nr 05-06, 2013, som är den belgiska amatörradiotidskriften för ON-Hams

För några år sedan hörde jag en sommarnatt på ett av HF-banden Rafs röst (ON5RZ) med en ganska
stark signal, men hans call "SI9AM" kände jag inte igen.
Raf har länge varit en Sverige -och Skandinavien entusiast och har tillbringat de senaste åren i hela
Skandinavien med sin cykel. En gång åkte han från södra Norge till Nordkap under en semester.
Den ödesdigra sommaren cyklade Raf runt i Jämtland. Jämtland är ett glesbefolkat landskap, ca 600
km norr om Stockholm på den svenska landsbygden. Under en av dessa cykelturer såg han plötsligt,
nästan "i mitten av ingenstans”, en vägvisare till en thailändsk paviljong. Enligt den lokala
Informationen är detta det enda thailändska kungliga templet utanför Thailand. Templet är en
välbesökt attraktion i regionen under sommarmånaderna. Historien om detta tempel går tillbaka till
1897, då King of Siam besökte Sverige. Tydligen var Kungen av Siam och hans prinsar mycket
imponerad av Ragunda dalen och dess älv. Exakt på denna plats har man 100 år senare byggt Kung
Chulalongkorns Paviljong. Sedan dess har det också knutits mycket nära band mellan Sverige och
Thailand.
Framme vid paviljongen upptäckte Raf en antennmast med olika HF antenner och ett radioschack
som man kan använda all radioutrustning i och även övernatta i. Stationscallet är SI9AM hänvisar till
SIAM, det äldre namnet på Thailand. Nummer 9 är thaifolkets lyckotal. SI9AM är också den enda
stationen i världen med prefixet SI9.
SI9AM drivs av radioklubbarna i regionen Gävleborg, Jämtland och Västernorrland. Man hyr ut till
radioamatörer som vill aktivera detta QTH och dess call. Radioanläggningen består av Yeasu FT
1000MP Acom 1000 PA, Microham Microkeyer II och två datorer med 3G-uppkoppling osv.
Antennerna står 100 m från shacket och coaxkablarna till masten är nergrävda. Det finns en 20 m hög
mast med en 6 elements JP fullsizebeam för 10-15-20 m en 2 element 40 m yagi, en 3 element 3
bands yagi riktat mot Nord Amerika, en Spiderbeam för WARC banden och olika dipoolantenner för
bland annat 160 och 80 m. Den kvällen jag hade ett QSO med Raf kom vi överens om att tillsammans
aktivera stationen. Några månader senare bestämde vi att vi skulle åka under det veckoslut som UBA
har sin SSB Contest i slutet av januari. 2011 passade det precis att delta i denna tävling. Raf hade
aldrig varit i Sverige vintertid och Fons ON4AWT, som hörde om våra planer, tyckte han kunde hänga
med på grund av att han, som jag, aldrig varit i Skandinavien.
Och så reste ON5RZ, ON4AWT och jag själv (ON7DS) under vintern 2011 till stationen. Själv just
hemkommen från en semester på sydligare bredgrader där det var plus 25 grader och nästan dagen
efter till Norden där det var minus 20 grader. Vi flög från Bryssel / Zaventem till Stockholm / Bromma
och därifrån vidare med hyrbil, med obligatoriska dubbdäck, mer än 500 kilometer till staden
Sundsvall vid Bottenhavet som blev vårt första stopp. Där blev vi varmt mottagna i klubbstationen
SK3BG och fick nyckeln till SI9AM. Den överlämnades av ordföranden i klubben Jörgen SM3FJF. Vi
träffade också flamländsksvensken René, mer känd som SM3JOS och som har bott mer än 35 år i
Sundsvall. Under denna resa besökte vi också klubbstationen i Östersund där vi blev varmt
välkomnade av ordföranden Lars SM3CVM. Raf och jag gjorde också under denna relativt korta
vistelse en oförglömlig halvdagsresa på hundsläde genom det underbara svenska landskapet. På
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SSB tävlingen. Det året kom vi först i EU och på tredje plats i världen.
Under vintern 2012 upprepade vi resan igen och kom på första plats i EU och fjärde plats i världen.
Första platsen i världen undgick oss på grund av att vi fick väldigt få poäng med Belgien på 10 meters
bandet eftersom avståndet till Belgien är för kort för detta band.
I år, januari 2013, åkte vi igen för SI9AM men utan Fons ON4AWT. Fons planerar till början av maj
2013 var att vara på fortet på Hemsön tillsammans med klubbmedlemmar från SK3BG.
Vi hittade ganska snabbt en ersättare för Fons för Jean ON4JW tyckte att det passade bra för honom
att hänga med. Detta år valde vi att åka tåg mellan Stockholm och Sundsvall.
Vintervädret kan ibland bli ganska besvärligt och genom att resa med tåg kändes det mera
avslappnat än att åka bil. Temperaturerna var också de lägsta på de tre resorna. Termometern gick
ner till minus 25 och följden därav blev att antennmaterialet betedde sig konstigt. Coaxreläet
fungerade inte så att SWR på Yagin blev väldigt hög. Även Spiderbeamen tålde inte kylan och fick en
konstig form på grund av att glasfiberspröten hängde neråt, trots allt behöll antennen en godkänd
SWR och fungerade fortfarande bra. Under vår vistelse fick vi ta oss genom ett tjockt snötäcke för att
reparera coaxreläet under antennmasten. Tyvärr fick vi nöja oss med ett mindre antal QSO 2013 på
grund av dålig propagation.
Mer info hittar du under
www.si9am.se
www.sk3bg.se (klubbstation Sundsvall)
www.sk3jr.se (klubbstation Östersund)
www.ragundadalen.se (Ragunda Tourist info)

73, Dirk ON7DS
(Översättning René, SM3JOS)
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