
WINCHESTER 
Ett bland våra populäraste gevär är Winchester, både i original och som replika, få vapen är väl så förknippade 

med vilda Västern som Winchester. Enligt reklamen var det Winchester som vann Västern, men några säger att 

det var Sharps som gjorde Västern säker för Winchester. 

En ständigt återkommande fråga är vilka patroner som är godkända för svartkrutsskytte. 

I nedanstående förteckning är endast de patroner med som i sitt ursprung var laddade med svartkrut och blykula. 

                 Åke Samuelsson 

Winchester m/1866 

Tillverkades mellan 1867 och 1898 i ett antal av 170101 st.  

Kalibrar: Endast .44 kantantänd, med undantag av 1020 st  

som 1891 sattes samman av gamla delar och kamrades i  

.44 Henry centralantänd och sändes till Brasilien. 

Winchester m/1873 

Tillverkades mellan 1873 och 1925 i ett antal av 720610 st. 

Kalibrar: .44-40 WCF, .38-40 WCF och .32-20 WCF. 

Winchester m/1876 

Tillverkades mellan 1877 och 1897 i ett antal av 63871 st. 

Kalibrar: .45-75 WCF, .45-60 WCF och .50-95 express. 

Winchester Hotchkiss repeter 

Tillverkades mellan 1879 och 1899 i ett antal av 84555 st. 

Kaliber: -45-70 Govt. 

Winchester m/1885 single shot 

Tillverkades mellan 1885 och 1920 i ett antal av 139725 st. 

Kalibrar: .22 WCF, .25-20 WCF, 32-20 WCF, .32-40, .38-56 WCF,  

.38-55 WFC  express, .40-70 Straight, .40-70 Ballard, .40-90 

Ballard, .40-90 Sharps, .40-110 express, .40-60 WCF, .40-65 WCF,  

.40-82 WCF, .40-75, .45 60 WCF, .45-75 WCS, .45-70 Govt, .45-90 WC 

.45 Sharps, .45-125-300 express, .50-95 express, .50-110 express. 

Winchester m/1886 

Tillverkades mellan 1886 och 1935 i ett antal av 159994 st. 

Kalibrar: .38-56 WCF, .38-70 WCF, .40-65 WCF, .40-70 WCF, .40-75, 

.40-82 WCF, .45-70 Govt, .45-90 WCF, .50-100-450, .50-110 express, 

Winchester m/1892 

Tillverkades mellan 1892 och 1941 i ett antal av 1004067 st. 

Kalibrar: .44-40 ACE .38-40 WCF, .32-20 WCF och .25-20 WCF, 

Winchester m/1894 

Tillverkades 1894 och framåt 

Kalibrar: ,32-40, .38-55 WCF, 

Winchester m/1895 

Tillverkades mellan 1896 och 1938 i ett antal av 425881 st. 

Kalibrar: .38-72-275 WCF och .40-72-300 WCF. 

 

Källa: Winchester museum. 
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Förtydligande: 

Modell och patron hänger ihop. T. ex. ett vapen 

m/1894 skall vara kamrad för patronerna .32-40 

och .38-55 WCF, inga andra patronstorlekar. 


