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Jeg har ved et par tidligere anledninger 
uttrykt skepsis til denne vesle randtente flaske-
halspatronen .17 HMR. Diverse prøveskytinger 
har gitt meg følelsen av at den uanselige kula 
på drøye grammet liksom ikke helt når opp 
med tilstrekkelig sprut som effektiv varmint-
patron.

Men kanskje det nettopp derfor kan gå an 
å ta livet av smått matvilt uten å sprenge sup-
pekjøttet i filler? Da tenker jeg på rype og ikke 
minst due i åkerkanten.

Det er i alle fall et hyggelig faktum at det er 
atskillig bedre presisjon med denne patronen 
enn det er med både salongpatronen og mag-
numversjonen av samme (.22 WMR). Og det er 
faktisk av uvurderlig betydning. 

Den spisse kula i stor fart kan også oppvise 
en helt annen ytreballistikk, altså kulebane, 
enn både salongen og magnumen.

Et tredje moment er vind avdrift. Salong rifla 
er og blir et våpen for vindstille vær. Det må 
nok også sies om kaliber .17-patronen, men 
den har faktisk litt bedre verdier.

Så langt en mer egnet patron altså, men 
utfordringen ligger nok i kulevalget. Mulig-
hetene ligger i helmantel og ekspanderende 
ammunisjon. Sistnevnte foreligger i variantene 
Speers TNT og Hornadys V-Max. Alle veier  

17 grs.
Skyteforsøk i våte telefonkataloger 

og plastilina viser at TNT ikke er fullt så 

destruktiv som V-Maxen. I alle fall ikke de 
første centimeterne. Dette er nokså tydelig i 
begge testmediene. 

Randtenning 
   på matvilt.22 Long Rifle blir 

faktisk brukt en del 
på rypa, men den har 
sine svakheter. Kan 
.17 HMR kanskje være 
med på å øke rand-
tennernes anseelse i 
vinterfjellet?

PRESISJON: Patronen .17 HMR leverer en 
imponerende presisjon og en kule bane 
som parkerer salongpatronen. Disse tolv 
skuddene er fordelt med tre på 25 meters 
hold, tre på 50 meter, tre på 75 meter og 
tre på 100 meters hold. Alt med samme 
innskyting. 
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gODVÆRSPATRON: .17 HMR er heller ingen robust patron i vindvær, men viser litt bedre verdier 
enn LR. Her har kaliber .17-patronen fått blå markering og viser vindavdrift på 45 og 90 meters 
hold med en sidevind på 5 m/s (lett bris). De gule markeringene er avdrift av en standard salong-
patron på samme hold.

lYDDEMPERPATRON: Selv om 
farten er lav, gjør hullspissen vei 
i vellinga. Ut fordringen med 
denne er kulebanen.



RYPE og skogsfugl 90 PATRONTEST AV .17 HMR 2008

Virker lovende. Samtidige tester med Long 
Rifle viser at .17-kaliberkulene riktig nok er 
de mest destruktive, men det er ikke på langt 
nær den forskjellen jeg trodde det ville være. 
Kanskje den rett og slett har det vesle mer 
som vi ofte har savnet under salongriflejakt? 
Kanskje det rett og slett går an å skyte seg ei 
matrype eller ei due med .17 HMR og ekspan-
derende kule? Jeg har ikke prøvd. Men jeg har 
skutt noen kråker med denne patronen, som 
definitivt virker mer som en «matpatron» enn 
som en skadeviltpatron. I alle fall på såpass 
stort vilt som kråka.

Skeptikere til denne teorien kan jo bruke 
helmantel. Jeg må bare innrømme at i mine 
skyteforsøk er resultatene noe forvirrende. I 
kataloger oppfører den seg som en helmantel 
skal gjøre, nemlig å drille et pent lite høl gjen-
nom mediet. I plastelina ekspanderer kula. Du 
hørte riktig, kula ekspanderer og steller i stand 
mer ugreie enn både TNT og V-Max. Erfarings-
messig har jeg mer tro på at resultatet fra de 
«våte abonnentene» er mer troverdig.

Jeg kunne tenke meg å anskaffe ei snerten 
superpresis rifle i .17 HMR med en god kikkert 
og lyddemper, for så å komme tilbake til saken 
etter å ha knekt noen duer i erteåkeren på sein-
sommeren.

OVERRASkElSEN: Helmantelkula rett og slett ekspanderte i plas ti linaen. 
Jeg fant mantel og kjerne som viste at kula hadde ekspandert fra spis-
sen. Mantelen er rimeligvis løvtynn, og har altså ikke tålt kollisjonen med 
dette mediet. Jeg mener det er rimelig fornuftig å betrakte resultatet fra 
de våte katalogene som mer troverdig.

HEllER INgEN OVERRASkElSE: En standard LR uten hullspiss lager et pent lite høl.

MATVIlT: Det er vel ikke så mange som betrakter kråka som  
matvilt, men om så var, burde det gå an å hente ut litt grillmat av den 
venstre av disse gråkappene. Den er skutt med .17 HMR og V-Max kule. 
Slaktet til høyre ble lagt død av en .22 WMR med TNT kule og byr nok på 
mindre etanes.

DREPENDE:  
Det spennende 
er om dette blir 
for mye av det 
gode i matvilt, 
men det kan jo 
se ut som plas-
tilinaen generelt 
reagerer på 
kulene med en 
forholdsvis vold-
som kavitasjon.

SOM fORVENTET: 
High Speed med 
hullspiss gjorde 

en jobb som for-
ventet.

ELG hjort og rådyr
i salg nå!

Bestill evt. via SMS SLIK:
Send JHVELG til 2255 

(kr 1,- pr. melding)

Finnes i velassorterte bladforhandlere fram til uke 39


