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Det begynner å bli en del år siden nå, at en 
eller annen luring hos Hornady fant på å strype 
munningen på ei .22 WMR hylse slik at det kunne 
plasseres ei kaliber .17 kule der. 

La det med en gang være sagt; akkurat det var 
et særdeles vellykket stunt når det gjaldt presi-
sjon. Denne nye kreasjonen skulle vise seg å ikke 
bare være presis, men usedvanlig presis. Et helt 
hav bedre enn sitt opphav, .22 WMR, som rett og 
slett ikke er noe skoleeksempel på presisjon.

Det samme ble selvfølgelig forsøkt gjort 
med .22 Long Rifle, uten at noen av den grunn 
satte maten i halsen av begeistring. Denne 
myggen ble kalt .17 Mach2 der benevnelsen 
avslører at prosjektilet starter opp med ly-
dens hastighet ganger to. 

Jeg veit ikke om .17 HMR på ramme alvor 
ble konstruert for jakt, men i statene skal 
det etter sigende være flere jordrotter og 
annet kryp som har utviklet depresjoner 
etter å ha vært vitne til stygge tildragelser 
der denne vesle ettgrams blyklumpen har 
spilt en avgjørende rolle.

Ett gram bly virker i de fleste sammen-
heng rimelig ufarlig, men det er faktisk 
slik at hvis denne klumpen gis en hastig-
het hvor den tilbakelegger en halv kilo-
meter på røflig et sekund, blir den plut-
selig livsfarlig.

Men det er faktisk grenser for 
hvor mye rot ett gram bly kan stelle 

i stand. Jeg skjøt en gang noen kråker med både 
.22 WMR og .17 HMR for å se på effekten. Jeg vil 
påstå at førstnevnte er en bedre kråkepatron. Da 
tenker jeg på det rent terminalballistiske. Altså 
det som skjer i viltet.

Tar vi med ytreballistiske egenskaper vil nok 
en totalvurdering peke på 17-kaliberen som favo-
ritt. I denne vurderinga ligger en betydelig bedre 
kulebane, mindre vindavdrift og en fenomenal 
presisjon. Sistnevnte er etter min mening det ut-
slagsgivende for en patron beregnet for det min-
ste vilt. Kråka er en liten blink og skjæra er enda 
mindre. Det er vel disse det er aktuelt å holde et-
ter med ekspanderende kule. 

Due og trost kan sikkert skytes med helmantel. 
Det har jeg ikke prøvd, men .17 patronen med hel-
mantel finnes.

Uansett er det meget komfortabelt å gjøre en 
god jegerjobb med så presist verktøy.

Randtenningspatronen .17 HMR tukter samtlige familiemedlemmer i 
presisjonstevling. Men er den en jaktpatron?

Ynkelig,  
 men presis

Alle testede patroner ga overraskende pre-
sisjon, men jeg mener å kunne hevde at Hor-
nady sin V-Shok viste seg hakket bedre enn alt 
annet. Det harmonerer jo også med ekstremt 
lite hastighetsavvik fra patron til patron.

Se litt på blinken der jeg skjøt tre skudd fra 
25 m, tre fra 50 m, tre fra 75 m og tre fra 100 

meters hold. Alt med samme innskyting. Alle 
tolv skuddene sitter innom snautt 40 millime-
ter. Det er imponerende både når det gjelder 
presisjon og kulebane. 

En vakker dag skal jeg unne meg gleden 
av å skyte hundremetersgrupper med denne 
patronen og en testkikkert med stor forstør-

relse, tynt kors og parallaksejustering – i 
blikkstille vær. 

Men jeg må innse at dette definitivt ikke 
er noen patron for en Åsbygding. Der er det 
nemlig ingen som kan definere begrepet vind-
stille.

LIVSFArLIg: 
HMR kula er 
heller ikke å 
spøke med 
for ei kråke, 
men WMRF 
kula gjør 
mer ravage, 
for å sitere 
salige Frantz 
Rosenberg.

PAPIrtIgre: Jada, disse 17 grs kulene til venstre kan være farlige nok for våte abonnenter, 
men 30 grs kula i originalpatronen til høyre har mer å gi.

Inntregning (vått papir)
Patron Kule intr. 15 m intr. 75 m
.17 HMR 17 grs TNT 9 cm 10 cm
.17 HMR 17 grs V-Max 8 cm 9 cm
.22 WMR 30 grs TNT 6 cm 12 cm

Hastighet (Rifle Savage turnbolt  
m/tjukk 53 cm pipe)
 |   Hastighets-
Patron Kule Oppg hast. Målt hast. variasjon 
    10 skudd
CCI 20 grs FMJ 724 m/s 695 m/s 52 m/s
CCI 17 grs TNT 777 m/s 766 m/s 15 m/s
CCI 17 grs V-Max 777 m/s 766 m/s 20 m/s
Federal 17 grs V-Shok 771 m/s 764 m/s 5 m/s

Vindavdrift på 90 meters hold  
(fem sekundmeter sidevind)
Patron Kule Avdrift
.22 WMRF 30 grs TNT ca 15 cm
.22 WMRF 50 grs JHP ca 12 cm
.17 HMR 17 grs TNT ca 9 cm
.17 HMR 17 grs V-Max ca 8 cm

AMMO .17 Hornady Magnum Rimfire
TeksT og foTo: 
ALF MARTIN BRÅTEN

gODe ODDS: Omgitt med 
så mye stål har den vesle kula gode odds.

OVerLegen: Når det kommer til presisjon er puslingen over legen. 
Her ser du treskuddsgrupper på ulike hold med samme innskyting. 
Jeg får legge til at det var praktisk talt vindstille.


