
KYYNEL. 
Denne artikkelen handler om den finske radiostasjonen 
Kyynel «Tåren» på norsk, fi'a vinterkrigen og 
fortsettelseskrigen 1939 - 1945. 

Av Per Ole Myhre 

Under det nordiske veteranstevnet i Vekaranjarvi Finland 
sommeren 201 3, ble j eg presentert for en liten 
kommun ikasjonsrad io som hadde vært benyttet under he le den 
and re verdenskrig og en god stund etter krigen i Fin land. 
Det som først overrasket meg va r den lave utgangseffekten fra 
senderen, 0,5 - 1,5 Watt. 

Selv er jeg som radioamatør ikke ukjent med laveffekt 
kommunikasjon på kOltbø lge. Fra jeg fikk li sensen har j eg 
eksperimentert med slikt radioutstyr. Det er mange radioamatører 
som opererer laveffekt ell er QRP som det ka ll es. 

Kyyne l har ofte blitt kalt legendarisk som patruljeradio, og det var 
ikke uten årsak. Den fungerte under he le fortsettelseskrigen som 
en på litelig Forbindelse me llom fjernpa trulj ene og staben. Kyynel 
gjennomgikk mange utviklingsfaser under sin li vssyk lus. 
Den finske rad ioetterretningen antas å ha staltet i 1927 da 
løytnant Re ino Hall amaa begynte å organi se re den etter oppdrag. 
Hans nærmeste meda rbeider var fenr ik Ragnva ld Lautkar i. 

Våren 1937 fikk kapte in Osmo Toyry la i oppdrag å konstruere en 
lett rad iostasjon som var egnet til fj ernpatrulj e virksomhet. 
Utviklingen av rad ioen ble ansett så viktig, at man etab lerte en 
omfattende arbe idsgruppe til formå let. Som gruppens leder 
fungerte sivi lingeniør og kaptein i reserven, Holger Ja lander. 
Gruppen ble sammensatt i hovedsak av radioamatører, ettersom 
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de ble ansett som svært egnet til oppgaven, og siden de hadde 
erfaring med sendere og mottagere som benyttes i 
kortbø lgeområdet. De var også vant med å lytte på svake signaler 
under vari erende forhold. 

Planlegg ingen av Kyynel ble innledet a llerede før utbruddet av 
vinterkrigen i 1939. Det var et dokumentert behov for radioen. 
Datidens radioutstyr som til da va r benyttet i Finland var tungt og 
klumpete, og egnet seg ikke til fj ernpatrulj ene. 
De første utgavene va r primitive prototyper. Med di sse fikk man 
testet ul ike koblings løsninger. En mode ll som hadde vært 
benyttet, va r en tysk agentradiosender som ve ide 15 kg. Denne 
ble he ll er ikke ansett som brukbar og derfor oppgitt. 
De lene var problemati ske å ska ffe, så en del av komponentene 
som avstemningskondensatorer og andre bevegelige deler måtte 
de se lv utvikle og utprøve. Med datidens enkle verktøy og knapp 
in formasj on, var det sikkert en utfordrende oppgave å få til en 
tilfredssti Il ende avstemn ingskondensator. 
Utviklingen og prøvingen fortsatte i depotkompaniet under hele 
slutten av 1939. Depotkompaniet var stasj onelt i Munksnas i 
He lsingfors. Omsider bar arbe idet frukter, og produksj onen aven 
prøveseri e ble innledet i begynnelsen av 1940. Først ble 
produksj onen utfØlt i en hytte ved Tusby-sj øen. Ingen fikk 
komme i nærheten av hytta. Arbe idet ble utført strengt hemmelig. 

Alt materie ll ble transportelt fram til hyttas 
trapp, hvorfra arbeidsgruppen hentet det. Utenfor 

hytta va r det 
glnl1l grl11 e ffektivt vaktho ld . 

Senere ble virk-
a] aJl somheten fl yttet ti I 

gt/I 

f 
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bedre lokaler 
Roykkoa, og sene
re til Nystad . 
I den første proto
typen ble røret 
DLL 2 1 fra Tungs
ram benyttet. 
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Røret er en dobbel pentrode. For å bedre stabiliteten, ble røret 
skj ennet med et meta llrør. G lødespenningen va r 1,4 e ll er 2,8 Vo lt 
avhengig av g lødetrådens kobl ing. 
I den første prøveforbinde lsen, som ble utført 28. juni 1940, 
hørtes senderen klalt og tydelig over Tusby-sj øen. Re ino Hallama 
fo rbød ytterligere prøvesendinger, da han var redd for å bli 
av lyttet. 
Først ble det bygget en serie på 10 apparater. De ble bygget inn i 

bokser av a luminium som ble 
bestilt fra et metall støperi . 
Ideen om å benytte 
lettmeta llde ler hadde Holger 
Ja lander fått fra en type 
millitærradio som ble produsert 

av den tyske Lorentz-fabrikken. 
Selv karakteri serte han 
oppfinnelsen med aluminiums
boksen som et «gullegg». Tre 
stk. vanntette lokk ble dreiet til 
boksen av gruppens medlemmer. 
Senderrør var vanske lige å få tak 
i, men ti l s lutt lyktes det 
Rangvald Lautkari å få tak i 20 KyyneHiihetin M4 

stk. fra Sve ri ge. Den første 
seriens sammenkobling var annerl edes på den måten at antennen 
b le tilpasset indukti vt med et variometer. Ferdige 
avstemningskondensatorer fantes ikke å få tak i, og man hadde 
ennå ikke utviklet en loka l produksjonsteknikk for s like. Det 
manglet også til fredsstillende ve rksteds-lokaler. Variometer 
tilpasningen var tydeligvis ikke den beste løsningen, ettersom 
man g ikk bort fra denne i sene re løsn inger. 
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Modellene M4, MS og Topo «Stumpen» 
Kyynel mode ll M4 var den egentlige 
produksjonsmode llen. Produksj onen 
av den ble innledet vå ren 1941 , da 
man produserte en liten serie. Som 
radiorør i denne, benyttet man seg av 
den stå lmantlede pentoden ODD II 
fra Telefunken. 

Modell M4 var kun en sender. 

gIl 

Fjernpatruljen måtte sende sine -( 
sendinger i blinde. Det var åpenbart 
at et slikt ensidig kommunikasj onsmidde l kun var en fase i 
utvikl ingen. Sommeren 194 1 beklaget lede lsen i prosj ektet seg 
over manglene ved modell M4. 
M4 var på grunn av s in vanntette konstruksj on meget fe ltmessig. 
Under de tre skrulokkene med pakning var 
det fra venstre g lødebatteri et, i midten var det 
et koblingspanei av bake litt for tilknytning av 
strømforsyning, antenne og te legrafinøkke l. 
Ettersom det var nødvendig å åpne lokkene 
var de utstyrt med s ikringslenke, ikke ulik de 
vi har i oppvaskkummen. Dette for å unngå å 
miste disse. M4 var ikke utstyrt med strømbryte r, g lødestrømmen 
ble innkoblet når batte ri et var satt på plass . Anodespenningen ble 
pås lått når batteri et ble tilkoblet koblingspanelet under lokket i 
midten. Under det tredje lokket fantes reguleringskondensatorens 
knott med ska la. Dette lokket hadde operatøren ikke anledning til 
å åpne, derfor var dette ikke utstyrt med s ikrings lenke. 
Operasj onsfrekvensen ble innsti It a llerede ved støttepunktet. Etter 
at operasjonsfrekvensen var innstilt, ble denne sikret med en 
skrue lås . Ved samme tilfelle ble også antennens lengde tilpasset 
operasjonsfrekvensen. 
Behovet for en mottaker var åpenbar, derfor konstruerte man i a II 
hast mottageren «Topo» ( ill. neste s ide). Den var en to-rørs 
rettmottager som var fast avstemt til Lahti s kringkastingssender 
på langbølge 166 KHz ( 1807 m). Mottageren var plassert i et 
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sylinderformet rør av 
hard papp. Yttermå lene på 
dette var 7 x 18 cm. I rørets 
ene ende fantes en 
strømbryter og to «banan
kontakter» fo r hodete lefoner. I 
den andre enden fantes 
kontakt for antennetilknytning 
og en knapp fo r justering av 
tilbakekobling. Denne 
mottageren ble bygget av 

sambands lotter og tatt i bruk juli 194 1. Sambands lottene var en 
stor ressurs i sambandsv irksomheten under krigen. 
Kringkastingssenderen Lahti sendte s in første kodemelding til 
fje rnpatruljene innblandet i vanlige programmer. Den første 
melding i august 194 1 lød s lik: Reservisl Jali Koho der ute el 
sted. Dill brev fra den fjerde måned har ankommet, men du kunne 
skrive oftere. DeSSlIlen vær vennlig å skrive tydeligere. Håper du 
har det bra IIfar». 
Topo fikk navnet på grunn av s itt utseende, derfor at den så ut 
som en «stump». Anta llet som ble produsett er ukj ent, men 
antage lig svært få, sannsynligv is bare noen tita ll s. 
Apparatbehovet va r skrikende, og man behøvde raskt å få 
produsert fle re. I krigsmuseets a rkiv ble det funnet et dokument 
der hoved-stabens signalavdeling den 3 I. oktober 194 1 beordrer 
signalavdeling Il å anskaffe 180 par Kyynel sendere med tilbehør, 
samt 60 mottagere. 

Den påfø lgende modell 
av Kyyne l var MS. 
Den skiller seg fra M4 
så ledes ved at man går 
tilbake til å benytte 
radio røret fra proto
typen, DLL2 1. 
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Rø rets større fys iske dimensj oner fo rårsaket endringer i rad ioens 
konstruksj on. For det første opptok røret plassen under det venstre 
lokket som hadde vært avsett til glødestrøms-batteri et. Dette 
medførte at i denne mode llen, ble det plassert en aluminiums
ski ve under lokket med en vippebryter for glødestrømskretsen. 
Også koblingspane let under det midterste lokket måtte snus 180 
grader. Dette ble i till egg utstyrt med en kontakt for 
mottagerantenne. Produksj onsmengden av MS ble liten, ca. 100 
stk. 

Dala for senderne M4 og M5: 
Frekvensområde 3500 - 3600 kHz 
Utgangsejfekl ca. 0,5 Wall (0,5 - 1,5 W) 
Glødestrøm 100 mA (I ,5V) 
Anodeslrøm 15 mA (90V) 
Sende/Tør M4 Telefunken DDD Il , M5 

Tungsram DLL2 1 

Kyynel - mottageren modell M7 
Tilblive lsen av den egentlige Kyynel-mottageren var avheng ig av 
en robust avstemningskondensator fo r å ga rantere en stabil 
mottager. Etter at man i Finland kunne produsere s like 
kondensatorer se lv, tok det ikke lang tid før mottageren va r et 
faktum . 
Mottageren M7 ble bygget inn i en a luminiumsboks som var 
produsert av a luminiumsplater. Vanntettheten var ikke av samme 
klasse som i M4. A plassere mottageren i en absolutt tett boks va r 
ikke en valgt løsning. Arsaken va r avstemningsknapper, brytere, 
kontakter og skala . 

Mottagerens konstruksj on når 
det gje lder rørbestykning besto 
gjennom he le krigen, men 
strømkretsene gjennomgikk 
mindre mod ifikasjoner. Rørene 
som ble benyttet var stå l
mantlede av D-se ri en. 
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KYYNEl VASTAANOTIN Ml 

HF
pentroden 

DFII og i 
s luttrinnet 

dobbe ltrioden ODD II (den samme som ble benyttet i M4). 
Størrelsen på mottakeren var 12x5,5x 15 cm, omtrent på samme 
større lse som senderen M4. På panelet va r det to knapper, hvorav 
den ene ble benyttet ti l å avstemme frekvensen og den andre 
følsomheten (tilbakekoblingen). Videre fantes det en bryter for 
glødekretsen, kontakter for antenne, hodete lefon, batterier og et 
vindu for ska laen . 

M7- mottagerens data: 
Frekvensområde 
Glødestrøm 
Anodestrøm 
Rørbestykn ing 
Antenne 

Hodetelefoner 
Vekt M4/M7 

3500 - 6000 kHz 
150 mA ( I ,SV) 
5 mA ( 120V) 
2 stk . OF II og I stk . 00011 
Lengde ca 40m (de lt opp i 10 
ulike lengder) 
Elektromagnet iske 
ca. 7,4 Kg 
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Transport og e'"gonomi 
M4/MS ble transportert i en kasse som var produsert av papp og 
stoff. Kassen var utstyrt med bærerem og belte feste. Kassens lokk 
kunne åpnes ved hjelp av et «gangjern » av stoff som var sydd fas t 
på den ene siden. Kassen ble ansett for å være upraktisk når man 
g ikk på ski, og derfo r ble ofte utstyret transportert i ryggsekken. 

Også for antennen fa ntes en lignende kasse uten rem. 

Bruksergonomien til senderen M4/MS og mottageren M7 var i 
begynnelsen svært enke l. Antennekassen og mottageren med sitt 
utstyr ble som regel transportert i ryggsekken, og senderen med 
sitt utstyr i transport kassen. For hver gang utstyret skulle benyttes 
måtte det kobles sammen. I mørke og kulde medførte dette 
vanske ligheter og kunne fø re til fe ilkoblinger. Mye annet 
transport utstyr ble utprøvet. Etter en rapport va r det en av 
operatørene som hadde plassert utstyret ferdig sammenkoblet i en 
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gamme l ostekasse og støttet opp med gamle avi ser. Det va r altså 
fornufti g å plassere utstyret i samme transportkasse. En slik ble 
framstilt av Tammersfors PappfO radling AB. Denne transport
kassen var utstyrt med bærerem og avtagbart lokk. Kassen var 
også grønnma lt. Kassen var også hjørne- og kantforsterket med 
metall. I kassen kunne man plasse re M4/5 og M7 para lle lt. I 
tillegg var det plass til antennespolen, te legrafinøkke len og 
hodete lefoner. 

Kyynel utvikles, modellene MIO, MIOX og MlIX 
He le tiden ble Kyynel forbedret og utviklet. Det hadde i starten 
vært utvi klet og produsert under tidspress og med en tidstabell 
som ble bestemt av behovet. Man skal også være klar over at de 
e ldre modellene ikke ble utfaset etter som nye apparater ble 
produsert og tatt i bruk. 
Det viktigste framskrittet som ytterligere forbedret 
feltdugeligheten var å få sender og mottager i samme innkapsling. 
Man utviklet modell M I O, som fikk den fin ske betegnelsen 
VRHAI (P-1 2-24). De første kj ente koblingsskjemaene er datel1 
13 . juli 1942. M I O har vært tilgjengelig for bruk også før dette. 
Litt senere ble det også mulig å benytte krysta ll i senderen . Da var 
modellbetegnelsen MI OX . Allikeve l var det svært vanske lig å få 
tak i krystaller mens verdenskrigen raste som verst. Men heldigvis 
fantes det en løsning blant radioamatørene. Hemme ligheten med å 
lage krysta ller var kjent av s ivilingeniør og reserveløytnant Toivo 
Lev iska. Han s lipte krystallene for hånd . Krysta ll-mode llen 
MIOX ble kun benyttet av hovedkvarterets fj ernpatruljer. 
Divisjonene fikk inntil videre benytte modellen MI O. 

Modellen M II X var den siste modellen i serieproduksj on. Denne 
fikk typebetegnelsen VRHAG . Den skilte seg ut fra modell M 10 
ved at det ble benyttet 3 Volt g lødespenning i stedet for 1,5 Volt. 
Dette fikk man ved å seriekoble to stk . 1,5 Volt batteri er. T i I 
anodestrømforsyning ble det benyttet et 120 Volt miniatyr
anodebatteri . I modell M 10 var senderens rør i sluttrinnet push
pull koblet, mens i M II X ble røret i sluttrinnet para Ile Il koblet. 
Begge modellene ble også bygget med to frekvensområder. 
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fra Modellen med to frekvensområder skill er seg 
enkeltbåndsversjonen bl.a . ,-----------'-------, 

ved at avstemningsska laen 
ser annerledes ut. Plasser
ingen av til knytningskon
taktene er også annerl edes. 
Begge di sse mode ll ene ble 
produsert i ca. 300 eksem
plarer. 
Kyyne l ble modifi sel1 på 
19S0-ta llet og ble montert i 
en grønnlakkert meta ll boks. I 
tillegg va r det også en egen 
metall boks for batteriene. 
Påmontert på radioens boks 
va r det også en sne lle for 
antennen og et feste for 
te legrafinøkke len. 

Kyynel-M10 en variaati oissa 
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Tekni ske data for Mi l . 
Frekvensområde fo r senderen: 
Frekvensområde for mottager: 

Anodestrøm: 

Glødestrøm: 
Anodespenning: 
Sendereffekt: 
Vekt: 
Rekkevidde: 

3,8 - 4,8 MHz (79 - 63m) 
3,6 - 4,8 MHz med ska la 
gradert l - 300, frekvensen 
ble innstilt med hje lp aven 
indiv iduell tabell . 
6 - 7 mA ved mottagning, 
26 - 28 mA ved send ing. 
ca. 100 mA. 
120 Volt. 
ca . 0,5 - l Watt. 
ca. 5,6 kg. 
ca. 100 - 200 km . 

Kyynel-rad ioen Ml OX ble også so lgt til Sverige ved årsskiftet 
1943/44. Disse radioene var montet1 i en høyere bæreveske som 
I ignet en koffert. 

lW Br m/44 
Sindm 

VI 

l:;~' 'f ;J, 

}J I , .. 

2S 

B1LA6A 1 
Mol l. ~1U 

@. .'§..J " " 1' 0"-
f r . _ . ( 

~JtJfk~ 
15 14 11 13 12 11 
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Det ble eksportert 100 apparater. I Sverige var radioen kj ent som 
Radiostasj on I W Br m/44 . 

Crystal , Antenna 

: Transmit (L) 
Antenna tuning Power 

Tunlng Indlcator Tunlng scale 

Selv om radioens rekkevidde ble beregnet til 100 - 200 km, viste 
det seg at den under gunstige forho ld kunne rekke lengre. Under 
krigen ble det foretatt en ve llykket test me llom He lsingfors og 
Rova niemi , det er ca. 700 km . 

Den siste «tå ren» M12. 
Modell M 12 var en sender utrustet med røret EL 2. 
G lødespenningen var 6,3 Volt og strømforbruket ca. 0,2 Ampere . 
Som anodebatteri ble det benytt et to seriekoblede 120 Vo lt 
batterie r. For antennetilknytning hadde man flere uttak i 
frontpane let, s lik at det ikke va r nødvendig å justere 
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antenne lengden. Senderen va r også konstruert for bruk av 
krysta ller. Krystallet ble koblet til frontpanelet. Ti l forskje ll fra 
tidligere mode ller var denne også utstyrt med et instrument for 
spenningsavlesning. 

K'f)flEI·lahetinMI2 

Sammen med M 12-senderen ble mottageren M7 benyttet. Anta llet 
M 12 som ble produsert er usikkert. Sannsynligv is var det ganske 
få, kanskje et tita ll s. For denne apparatkombinasjonen va r det 
også utviklet en transportkasse av papp, ti lsvarende den for 
kombinasjonen M4/M7, men lengre. Senderen og mottageren ble 
plassert ved s iden av hverandre. Batteriene ble transportert i egen 
kasse. 

Kyynel MIOX (VRHA I, P12-24) i SO ta llets utforming. 
Fjernpatrulje-radioen Kyyne l MI OX på bildet (ill. nederst s ide 24) 
ble renovert på 50-ta llet. I utgangspunktet var di sse transportert i 
kasser produsert av papp. Senere ble det produsert kasser av 
aluminium som var utstyrt med bæ reremmer. I kassen er det også 
rom for batteri er, hodete lefoner, te legrafinøkkel og kastevekter for 
antennen. Ved renoveringen ble kondensatorer, motstander og en 
del av ledn ingsføringen byttet ut. Apparatenes egenskaper ble 
beho ldt. Det ble produsert krysta ller som håndarbe id . Krysta llene 
ble plassett på venstre side av apparatet. For å bytte krystall måtte 
apparatet tas ut av oppbevaringsboksen . 
Det ble benyttet høy-ohmige hodete lefoner (600 Ohm). Disse ble 
festet på hodet med lærremmer, slik at man kunne beholde luen 

27 

SBSF BUDSTIKKEN Nr.1 2014



på. Kyyne l radioens te legrafinøkke l va r liten Den kunne festes på 
toppen av oppbevaringskassen fo r å gi den bedre stabilitet. 
Til Kyyne l-radioen ble det benyttet en dipolantenne som ble hengt 
opp i en V-form. Antennens lengde var 2x20 meter. Antennen 
hadde ingen mateledning. Antennens to grener ble koblet direkte 
til apparatets antenneuttak. Antennen ble avstemt etter et 
individuelt avstemningsd iagram som fulgte med hver stasjon. 

Olm 

... 

Kuva8 KwnelM l0 .",leR''I! p.,r~ 11642pl .... .vynp.rrustuksent,jro2131( 10110 ~rnsonJeet ) lTlJk;nn Anlemlss, 
"a~ ~nnyspisteila kun 81ka1serrrnssa rnalleissa Anltmlrl kokonIMspttuus 17,75 m 

I den senere versj onen (VRHA I, P-1 2-24) ble antennen rull et opp 
på en spole som var montert på kassens lokk . Rekkevidden på 
denne versjonen var beregnet til ca. ISO - SOO km . 

Sluttord. 
Jeg konstaterer at mottageren er en tilbakekoblingsmottager, en 
svælt enkel mottager. Derfor har konstruksj onen en forforsterker 
som hindrer at den lille ti lbakekoblingssvingningen blir utstrå let i 
antennen. Noe som igjen begrenser muligheten for å bli pe il et inn . 
Ser man på måten antennen er tilkoblet radiosenderen, kan det se 
ut som de finske konstruktø rene har kjent til begrepet NVI S eller 
Near Vertica l Incidence Skywave som er en propogasjonsmetode, 
som sørger for brukbar kommunikasj on innenfor en rekkev idde 
fra SO - 6S0 km. Ved denne metoden sørger man for at antennen 
strå ler med mest mulig høy vinke l, ti lnærmet 90 grader i forhold 
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til bakken. Rad iobølgene blir refraktert tilbake fra ionosfæren og 
kan bli mottatt innenfor en sirke l opp til 650 km fra senderen. 
Dette kan også medvirke at muligheten for å bli peilet inn blir 
redusert. 

Kilder: OH6NT, Thomas Andersen oversettelse av OH I KW 
Antero Tanninen ' s dokument. 
Crypto Museum på inte rnett. 

SBSF BUDSTIKKEN Nr.1 2014


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15



