ase- ja varusmuseo
Opetuskäyttö
Yksityisin varoin ylläpidetty museo esittelee metsästys- ja sotilasaseita, asepukuja, teräaseita, sotavarusteita, sotakirjallisuutta, sota-ajan lehdistöä sekä Lotta Svärd -työtä.

Kuvaus
Vuonna 2000 perustettu Kuhmoisten ase- ja varusmuseo on
Suomen ainut tässä laajuudessa yksityisin varoin ylläpidetty
asemuseo. Kokoelman kerännyt museon omistaja Ari Lehtonen
on kerännyt aseita 80-luvulta ja teräaseita jo sitäkin aiemmin.
Sota-aikainen esineistö tuo vanhemmalle väelle muistoja mieleen, kun taas nuoremmat pystyvät tavaroita tutkiessaan tutustumaan, miten isät, isoisät ja isoisoisät ovat puolustaneet maata
ja selvinneet kodin askareista.

Kuvat: http://asejavarusmuseo.suntuubi.com

jämsän seutukunta

Esillä on laaja kokoelma uusia ja vanhoja aseita, sota-ajan esineistöä, kirjallisuutta ja pienoismalleja. Kokoelma on koottu yksityisin varoin ja lahjoitusten avulla. Museon näyttely on
vaihtuva, kokoelma kokonaisuudessaan sisältää yli 4000 museoesinettä ja n. 2000 kirjaa, näytillä niistä on n. 2000 esinettä
kerrallaan.
Kokoelmassa on sotilasaseita, jotka on valmistettu ennen vuotta 1945, vanhimmat aseet jopa 1700-luvulla. Kiväärejä, pistooleja, konepistooleja, konekiväärejä, pikakiväärejä ja uudempia
rynnäkkökiväärejä on yhteensä yli 400, joista näytteillä on noin
220 kappaletta. Museolla on myös harvinaisuuksia (Jarman-kivääri ja Ahlberg-pistooli).
Lisäksi kokoelmassa on erilaisia metsästysaseita 1700-luvulta
nykypäivään - metsästyskiväärejä, kiväärejä, haulikoita sekä lopetusaseita: pistooleja ja revolvereja yhteensä 150 kappaletta,
joista esillä 80 kappaletta. Erikoisuuksina suusta ladattavia kiväärejä.
Museolla on myös malli asesepän pajasta. Teräaseita on 1700-luvulta vuoteen 1945 asti yhteensä 500 kappaletta, joista esillä
130 kappaletta. Erikoisuuksina erilaisia puhdetyöpuukkoja sekä
Lotta-, viestimiehen ja Lapuan liikkeen puukkoja.
Näytillä on lisäksi asepukuja: suomalaisia, venäläisiä ja saksalaisia sekä suojeluskunta- ja Lotta Svärd -pukuja. Museolla on
myös oma laaja kirjastonsa, jossa on runsaasti sotakirjallisuutta, yli 2000 kirjaa ja sota-ajan lehtiä. Esillä on myös muita sotavarusteita, kuten vaikkapa ruokailuvälineitä, liekinheittimiä
ja erikoisuuksista kaasusuojelusaappaat ja salakuunteluradio.
Varusteita on kokonaisuudessaan noin 4000 kappaletta, joista
näytillä on noin 2000 kappaletta.

Opasteet ja retkipalvelut
Ase- ja varusmuseon osoite on Toritie 60, 17800 Kuhmoinen. Se
on aivan Kuhmoisten keskustassa. Puh 03 555 6490 tai 050 322
0042. Nettisivuilta löytyy lisätietoa.
Lähteet
http://www.asemuseo.com
http://asejavarusmuseo.suntuubi.com/
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