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KYYNEL.
Denne artikkelen handler om den finske radiostasjonen
Kyynel «Tåren» p å norsk, fi'a vinterkrigen og
fortsettelseskrigen 1939 - 1945.
Av Per Ole Myhre
Under det no rdiske veteranstevnet i Vekaranjarvi Finl and
sommeren
201 3,
ble j eg
presentert
for
en
liten
kommun ikasj o nsrad 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 utga ngseffekten fra
senderen, 0,5 - 1,5 Watt.
Se lv er jeg som radioamatør ikke
kommunikasjon på kOltbø lge. Fra jeg
eksperi mentert med slikt radioutstyr. Det
som opererer laveffekt ell er QRP som det

ukj ent med laveffekt
fikk li sensen har j eg
er mange radioamatører
ka ll es.

Kyyne l har ofte blitt kalt legendarisk so m patrulj eradio, og det var
ikke uten årsa k. Den fungerte under he le fortsettelseskrigen som
en på litelig Forbinde lse me ll om 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 in o Hall amaa begynte å organi se re den etter o ppdrag.
Han s nærmeste meda rbeider var fenr ik Ragnva ld Lautkar i.
Våren 1937 fikk kapte in Osmo Toyry la i oppdrag å kon struere en
lett rad iostasjon som var egnet til fj ernpatrulj e virksomhet.
Utviklin gen av rad ioen ble ansett så viktig, at man etab lerte en
omfattende arbe idsgruppe til formå let. Som gruppen s leder
fungerte sivi lingeniør og kaptein i reserven, Ho lger Ja lander.
Gruppen ble sammensatt i hovedsak av radioamatører, ettersom
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de ble a nsett som svært egnet til oppgaven, og siden de hadde
erfaring med sendere og mottagere som benyttes i
kortbø lgeområdet. De var også va nt med å lytte på svake signa ler
under vari erend e forho ld.
Planl egg ingen av Kyynel ble innl edet a llerede før utbruddet av
vinterkri gen i 1939. Det var et dokumente rt behov for radi oen.
Datidens radi outstyr som til da va r benyttet i Finland var tungt og
klumpete, og egnet seg ikke til fj ernpatrulj ene.
De fø rste utgave ne 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 agentradi osender som ve ide 15 kg. Denne
ble he ll er ikke an sett som brukba r og derfor oppg itt.
De lene var probl emati ske å ska ffe, så en de l av komponentene
som avstemnin gs kondensatorer og andre bevegelige de le r måtte
de se lv utvikl e og utprøve. Med datidens e nkle verktøy og knapp
in form asj on, var det sikkert en utfordrende oppgave å få til en
tilfredssti Il ende avste mn in gskondensator.
Utviklingen og prøvin gen fortsatte i depotkompani et under hele
slutten av 1939. Depotkompani et var stasj onelt i Munksnas i
He lsin gfo rs. Om sider bar arbe idet frukter, og produksj onen aven
prøveseri e ble innl edet i begynnel sen av 1940 . Først bl e
produk sj onen utfØlt i en hytte ved Tu sby-sj øen. In gen fikk
komm e i nærheten av hytta. Arbe idet ble utført stren gt he mmeli g.
A lt materi e ll bl e transportelt fram til hyttas
trapp, hvorfra arbe id sgruppe n hentet det. Utenfor
va r
det
hytta
glnl1l
grl11
e ffektivt vaktho ld .
Senere ble virka]
aJl somheten fl yttet ti I
bedre
loka ler
Roykkoa, og senegt/I
re til Nystad .
f I den fø rste prototypen bl e røret
DLL 2 1 fra Tungsram benyttet.
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Røret er en dobbe l pentrod e. For å bedre stabiliteten, ble røret
skj ennet med et meta llrør. G lødes penningen va r 1,4 e ll er 2,8 Vo lt
avhengig av g lødetråden s kobl in g.
I den første prøveforbinde lsen, so m ble utført 28. juni 1940,
hørtes senderen klalt og tydeli g over Tusby-sj øen. Re ino Ha llama
fo rbød ytterligere prøvesendinger, da han var redd for å bli
av lyttet.
Først ble det bygget en serie på 10 apparater. De bl e bygget inn i
bokser av a luminium som bl e
bestilt fra et metall stø peri .
Ideen
om
å
benytte
lettmeta llde ler hadde
Ho lger
Ja lander fått fra en type
millitærradi o som ble produ sert

av den tyske Lorentz-fabrikke n.
karakteri serte
han
Se lv
oppfinnel sen med aluminium sboksen som et «gullegg». Tre
stk. vanntette lokk ble dreiet til
boksen av gruppens medl emmer.
Senderrør var van ske lige å få ta k
i, men ti l s lutt lyktes det
KyyneHiih etin M4
Rangva ld Lautkari å få tak i 20
stk. fra Sve ri ge. Den første
seriens sammenkobling var annerl edes på den måten at antennen
b le
tilpasset
indukti vt
med
et
vari ometer.
Ferdi ge
avstemningskondensatorer fa ntes ikke å få tak i, og man hadde
ennå ikke utviklet en loka l prod uksj onsteknikk for s like. Det
man g let også til fredsstille nde ve rksteds-l oka ler. Variometer
tilpasningen va r tydeligvi s ikke den beste løsnin gen , ettersom
man g ikk bort fra denne i sene re løsn inger.
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Modellene M4, MS og Topo «Stumpen»
Kyyne l mode ll M4 var den egentli ge
produksj o nsmode ll en. Produksj o nen
av den ble innl edet vå ren 1941 , da
man produserte e n liten seri e. Som
radi orør i denne, benyttet man seg av
de n stå lm antl ede pentode n ODD II
fra Te lefunk en.

gIl

Mode ll M4 var kun en sender.
Fjernpatrulj e n måtte send e sin e
-(
sendinger i blinde. Det var åpe nbart
at et slikt e nsidi g ko mmunikasj onsmidde l kun var en fase i
utvikl in gen. So mmeren 194 1 bekl aget lede lsen i prosj ektet seg
over mang lene ved mode ll M4.
M4 va r på grunn av s in va nntette ko nstruksj on meget fe ltmess ig.
Und er de tre skrulokkene med paknin g var
det fra venstre g lødebatteri et, i midten va r det
et koblin gs panei av bake litt for tilknytning av
strømfo rsynin g, ante nn e og te legrafin økke l.
Etterso m det var nødvendi g å åpne lokken e
va r de utstyrt med s ikrin gslenke, ikke ulik de
v i har i oppvaskkumm en. Dette for å unngå å
mi ste disse. M4 var ikke utstyrt med strø mbryte r, g lødestrømmen
ble innko blet når batte ri et var satt på pl ass. An odespennin gen ble
pås lått når batteri et ble tilko blet koblingspane let und er lokket i
midten. Und er det tredj e lokket fantes regulerin gskonden satorens
kn ott med ska la. Dette lokket hadd e ope ratøre n ikke anledning til
å åpn e, de rfor var dette ikke utstyrt med s ikrin gs lenke.
O perasj onsfre kvensen ble innsti It a ll erede ved støttepunktet. Etter
at operasj o nsfrekvensen var innstilt, ble denn e sikret med en
skrue lås. Ved samme tilfell e ble også antennens lengde tilpa sset
operasjonsfrekvensen.
Behovet for en mottaker var åpenbar, derfor konstrue rte man i a II
hast mottageren «Topo» ( ill. neste s ide). Den var en to-rørs
rettmottager so m va r fast avstemt til Lahti s krin gkastin gssende r
på lan gbø lge 166 KH z ( 1807 m). Mottagere n var pl assert i et
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sy linderformet
rør
av
hard papp. Yttermå lene på
dette var 7 x 18 cm . I rørets
fa ntes
en
ene
ende
strø mbryter og to «banankonta kter» fo r hodete lefoner. I
de n andre e nden fa ntes
kontakt for antenn etilknytnin g
og e n kna pp fo r justering av
Denn e
tilbakekobling.
mottagere n ble bygget av
sa mband s lotter og tatt i bruk juli 194 1. Samba nd s lottene va r en
stor ress urs i sa mband sv irksomheten under kri gen.
Kringkastingssend ere n Lahti sendte s in fø rste kodeme lding til
fje rnpatrulj ene innbl andet i va nli ge progra mmer. Den første
me lding 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 nav net på grunn av s itt utseende, de rfor at den så ut
som en «stump». Anta llet so m ble produsett er ukj ent, men
a ntage li g svært få, sa nn synli gv is bare noe n tita ll s.
A pparatbehovet va r skrike nd e, og man behøvde raskt å få
produ sert fl e re. I kri gs museets a rki v ble det funn et et dok ument
der hoved- sta bens signa lavde lin g den 3 I. oktober 194 1 beo rdrer
signal avd e ling Il å anskaffe 180 par Kyyne l sendere med tilbe hør,
samt 60 mottagere.
Den påfø lgend e mode ll
av Kyyne l var MS.
Den skiller seg fra M4
så ledes ved at ma n gå r
tilbake til å benytte
radio røret fra prototypen, DLL2 1.
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Rø rets større fys iske dim ensj o ner fo rårsaket endrin ger i rad ioens
konstru ksj o n. Fo r det første oppto k røret pl assen und er det venstre
lokket som hadde vært avsett til glødestrøms-batteri et. Dette
medførte at i denne mode llen, ble det pl assert en aluminiumsski ve under lokket med en vippebryter for glødestrømskretsen.
Også koblin gspane let und er det midterste lokket måtte snu s 180
grader. Dette bl e i till egg utstyrt med en ko ntakt for
mottagerantenn e. Produksj onsmengden av MS bl e liten, ca. 100
stk.

Dala fo r 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
Tilbli ve lsen av den egentlige Kyynel-m ottageren var av heng ig av
en robust avstemningsko ndensato r fo r å ga rantere en stabil
mottager. Etter at man i Finland kunne produ sere s like
kondensatorer se lv, to k det ikke lang tid før mottageren va r et
faktum .
Mottageren M7 bl e bygget inn i en a luminiumsbo ks som var
produ sert av a luminiumspl ater. Va nntetth eten var ikke av samme
kl asse som i M4. A plassere mottageren i en absolutt tett bo ks va r
ikke en val gt løsning. Arsaken va r avstemningskn apper, brytere,
kontakter og skala .
Mottagerens ko nstruksj on når
det gje lder rørbestykning besto
gjennom he le kri gen, men
strømkretsene
gj enn omgikk
mindre mod ifikasjoner. Rørene
som ble benyttet var stå lmantl ede av D-se ri en.
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KYYNEl VASTAANOTIN Ml

HFpentroden
DFII og i
s luttrinnet

dobbe ltri oden ODD II (den sa mme som ble benyttet i M4).
Størrel se n på mottakeren var 12x5,5x 15 cm, o mtrent på samme
større lse som se nderen M4. På panel et va r det to knapper, hvorav
den ene ble benyttet ti l å avstemme frekven sen og den andre
følsomheten (tilbakekoblingen). Videre fa ntes det en bryter for
glødekretsen, kontakter fo r antenn e, hodete lefon, batterier og et
vindu for ska laen .
M7- mottagerens data:
Fre kven sområde
3500 - 6000 kH z
G lødestrøm
150 mA ( I ,SV)
Anodestrøm
5 mA ( 120V)
2 stk . OF II og I stk . 00011
Rørbestykn in g
Antenne
Lengde ca 40m (de lt opp i 10
ulike lengder)
Hodetelefoner
Elektro magnet iske
Vekt M4/M7
ca. 7,4 Kg
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Transport og e'"gonomi
M4/MS ble tra nsportert i en kasse som va r produsert av papp og
stoff. Kassen va r utstyrt med bæ rerem og be lte feste. Kasse ns lokk
kunne åpn es ved hjelp av et «gangjern » av stoff som va r sydd fas t
på den ene sid en. Kassen ble ansett for å være uprakti sk når man
g ikk på sk i, og derfo r ble ofte utstyret transportert i ryggsekken.

Også for ante nn en fa ntes en li gne nd e kasse uten rem.

Bruksergo nomien til senderen M4/ MS og mottageren M7 var i
begynn e lsen svært enke l. Antenne kassen og mottageren med sitt
utstyr ble som rege l transpo rtert i ryggsekken, og se nd eren med
sitt utstyr i transport kassen. For hver ga ng utstyret skull e be nyttes
måtte det kobles samm en. I mørke og kuld e medfø rte dette
va nske li gheter og kunne fø re til fe ilkoblinger. Mye ann et
transport utstyr ble utprøvet. Etter e n ra pport va r det en av
operatørene som hadde plassert utstyret ferdi g sa mmenkoblet i en
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fornufti g å plassere utstyret i samme tran sportkasse. En slik ble
framstilt av Tammersfors Pa ppfO radling AB. Denne transportkassen va r utstyrt med bæ rerem og avtagbart lokk. Kassen var
også grønnma lt. Kassen va r også hj ørne- og ka ntforsterket med
metall. I kasse n kunn e man plasse re M4/5 og M7 pa ra lle lt. I
till egg var det pl ass til ante nn espo len, te legrafin økke len og
hodete lefoner.

Kyynel utvikles, modellene MIO, MIOX og MlIX
He le tiden ble Kyyne l forbedret og utvikl et. Det hadde i starten
vært utvi kl et og produsert under tidspress og med en tid stabell
so m ble bestemt av behovet. Man skal også væ re klar over at de
e ldre mode lle ne ikke ble utfaset etter som nye apparater ble
produsert og tatt i bruk.
Det
vikti gste
framskrittet
so m
ytterli gere
forbedret
feltdu geligheten var å få sende r og mottage r i samme innkaps lin g.
Man utviklet modell M I O, som fikk den fin ske betegne lsen
VRHAI (P-1 2-24). De fø rste kj ente koblingsskj emae ne er datel1
13 . juli 1942. M I O har væ rt tilgjen geli g for bruk også før dette.
Litt sen ere ble det også muli g å benytte krysta ll i senderen . Da var
modellbetegne lsen MI OX . Allikeve l var det svæ rt van ske li g å få
tak i krystaller mens verdenskri gen raste som verst. Men heldigvi s
fantes det en løsning blant radi oamatørene. Hemme li gheten med å
lage krysta ller var kj ent av s ivilingeniør og reserve løytnant To ivo
Lev iska. Ha n s lipte krystall ene for hå nd . Krysta ll-mode ll en
MIOX ble kun benyttet av hovedkvarterets fj ernpatruljer.
Divisj o nen e fikk inntil videre benytte modellen MI O.
Mode ll en M II X va r den siste mode ll en i serieproduksj on. Denn e
fikk typebetegne lsen VRHAG . Den skilte seg ut fra mode ll M 10
ved at det ble benyttet 3 Vo lt g lødespe nnin g i stedet for 1,5 Vo lt.
Dette fikk man ved å serie koble to stk . 1,5 Vo lt batteri er. T iI
anodestrømforsynin g ble det benyttet et 120 Vo lt mini atyranode batteri . I modell M 10 var senderens rø r i sluttrinn et pushpull koblet, mens i M II X ble rø ret i sluttrinn et para Ile Il koblet.
Begge modell ene ble også bygget med to frekvensområder.
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fra
Modellen
med
to
frekvensområder
skill er
seg
bl.a . , - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - ,
enkeltbåndsversj o nen
ved at avstemnin gsska laen
ser annerledes ut. Plasseringen av til knytningskontaktene er også annerl edes.
Begge di sse mode ll ene ble
prod usert i ca. 300 eksemplarer.
Kyyne l bl e modifi sel1 på
19S 0-ta llet og ble mo ntert i
en grønnlakkert meta ll boks. I
tillegg va r det også en egen
metall bo ks for batteriene.
Påmontert på radioens boks
va r det også en sne lle for
antennen og et feste for
te legrafin økke len.

Kyynel-M10 en variaati oissa
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Tekni ske data for Mi l .
Frekvensområde fo r senderen: 3,8 - 4, 8 MH z (79 - 63 m)
Frekvensom råde for mottager: 3,6 - 4,8 MH z med ska la
gradert l - 300, frekvensen
ble inn stilt med hj e lp aven
indiv id uell tabell .
6 - 7 mA ved mottagnin g,
Anodestrøm:
26 - 28 mA ved send ing.
ca. 100 mA.
G lødestrøm:
120 Volt.
Anodespenning:
ca . 0,5 - l Watt.
Sendereffekt:
ca. 5,6 kg.
Vekt:
ca. 100 - 200 km .
Rekkevidde:
Kyynel-rad ioen Ml OX ble også so lgt til Sverige ved årsskiftet
1943/44 . Disse radi oene var mo ntet1 i en høyere bæreveske som
Iignet en koffert.
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Det ble e ksportert 100 apparater. I Sverige var radioen kj ent som
Radi ostasj on I W Br m/44 .

,

Crystal
Antenna

: Transmit (L)
Antenna tuning

Power

Tunlng Indlcator

Tunlng scale

Se lv om radi oen s rekkev idde ble beregnet til 100 - 200 km , viste
det seg at de n under gun stige forho ld kunne rekke le ng re. Under
kri gen bl e det foretatt e n ve llykket test me ll om He lsingfors og
Rova ni emi , det er ca. 700 km .

Den siste «tå ren» M12.
Modell M 12 var en sender utru stet med rø ret EL 2.
G lødespe nningen var 6,3 Vo lt og strø mforbruket ca. 0,2 Ampe re .
Som a nodebatteri ble det be nytt et to seriekoblede 120 Vo lt
batterie r.
For antennetilknytning hadde ma n fl e re uttak i
frontpane let, s lik at det ikke va r nødve ndi g å justere
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krysta ll er. Krystallet ble kob let til frontpanelet. Ti l forskj e ll fra
tidligere mode ll er var denne også utstyrt med et in stru ment for
spennin gsavlesning.

K'f)flEI·lahetinMI2

Sammen med M 12-senderen ble mottageren M7 benyttet. Anta ll et
M 12 som bl e produsert er usikkert. Sa nn synligv is var det ga nske
få, kan skje et tita ll s. For denne apparatko mb in asjonen va r det
også utviklet e n tran sportkasse av papp, ti lsva re nde den for
ko mbin asjone n M4/M7, me n lengre. Senderen og mottage ren ble
plassert ved s iden av hverandre. Batteriene ble tran spo rtert i egen
kasse.
Kyynel MIOX (VRHA I, P12-24) i SO ta llets utforming.
Fjernpatrulje-radioen Kyyne l MI OX på bildet (ill. nederst side 24)
ble renovert på 50-tallet. I utga ngspunktet var di sse tran sportert i
kasser produsert av papp. Senere ble det produ sert kasser av
aluminium som var utstyrt med bæ re re mm er. I kassen er det også
ro m for batteri er, hodete lefo ner, te legrafinø kkel og kastevekter for
ante nn en. Ved renoverin gen ble kondensato rer, motstande r og en
del av ledn ings føringen byttet ut. Apparate nes egenskape r ble
beho ldt. Det ble produsert krysta ller som håndarbe id . Krystall ene
ble plassett på venstre side av a ppa ratet. For å bytte krystall måtte
a pparatet tas ut av oppbevaringsboksen .
Det ble benyttet høy-ohmi ge hodete lefoner (600 Ohm). Disse ble
festet på hodet med læ rremme r, slik at man kunne beh o lde luen
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på. Kyyne l radioens te legrafin økke l va r liten Den kunne festes på
to ppen av oppbevarin gskassen fo r å gi den bed re sta bilitet.
Til Kyyne l-radi oen ble det benyttet e n dipo lantenne som ble hengt
o pp i en V-form. Antennens lengde var 2x20 meter. Antennen
hadde inge n mate led nin g. Antennens to gre ner ble koblet direkte
til apparatets antenn euttak. Antennen bl e avstemt etter et
indi vidue lt avste mningsd iagram som ful gte med hver stasj o n.

Olm

...
Kuva8

KwnelM l 0 .",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 a ntennen rull et opp
på en spole som var montert på kassens lokk . Rekkevidde n på
denne versjonen var beregnet til ca. ISO- SOO km .

Slu ttord .
Jeg konstatere r at mottagere n er e n tilba kekoblin gsmottager, e n
svælt enke l mottager. Derfor har konstruksj o ne n en forforsterker
som hindrer at den lill e ti lbakekoblingssvingningen blir utstrå let i
antenn en. Noe som igjen begrenser mulighete n for å bli pe il et inn .
Ser man på måten antennen er tilkobl et radi ose nderen, kan det se
ut som de finske kon struktø re ne har kjent til begrepet NVI S e ller
Near Vertica l Incidence Skywave som er en pro pogasj o nsmetode,
so m sø rger for brukbar kommunikasj on innenfor e n rekkev idde
fra SO - 6S0 km. Ved denne metode n sørger man for at ante nnen
strå ler med mest muli g høy vinke l, ti ln æ rmet 90 grader i forhold
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til bakken. Rad iobølge ne blir refraktert tilbake fra ionosfæren og
kan bli mottatt innenfor en sirke l opp til 650 km fra se nd eren.
Dette kan også medv irke at muli gheten for å bli peilet inn blir
redusert.

Kilder: OH6NT, Thomas And ersen oversettelse av OH I KW
Antero Ta nnin en ' s dokument.
Crypto Museum på inte rnett.

