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Kongens fortjenestemedalje l Ole Nashoug
Av Johan Pe er Nystuen

en framtredende plass i den geologiske
uts llingen i Mammuthus, som også blir
fli g ny et av skolene i Hamarregionen.
Selv om Ole Nashoug har passert 70 år, er
han stadig i sving med nye prosjekter. Han
sto i spissen for registering av verneverdige
geologiske forekomster i Mjøsområdet for
noen år siden og er nå i gang med boka
«Mjøsområdets geologi» sammen med
flere forfa erkolleger og Norges geologiske
undersøkelse. Mens de e skrives er Ole

Leder av Hedmark geologiforening,
Ole Nashoug, fikk overrakt Kongens
fortjenestemedalje den 3. juni 2014.
Overrekkelsen skjedde ved ordføreren i
Hamar, Morten Aspeli, på Mammuthus,
Ole Nashougs eget geologiske museum og
selskapslokale i Vangsåsen nord for Hamar,
med stor deltagelse av venner og kolleger
av Nashoug gjennom mange år.
Ole Nashoug fikk Kongens fortjenestemedalje for sin formidling av geologi og for
sin innsats i forbindelse med Mjøsaksjonen
på 1970-tallet. Mjøsaksjonen var et stort
nasjonalt lø for å bedre vannkvaliteten i
Norges største innsjø. Ole Nashoug bidro i
de e prosjektet med å fremme de ltakene
som stoppet den økende forurensingen av
Mjøsa.
Ole Nashoug s et i 1973 Hedmark
geologiforening og har siden vært
foreningens leder. Han har formidlet
kunnskap
om
den
geologiske
utviklingshistorien for indre Østlandet
og Norge. Han har ikke minst vektlagt
sammenhengen
mellom
geologi,
naturressurser, biologisk mangfold og
menneskets kulturhistorie. Han har ledet
foreningen på en rekke ekskursjoner,
blant annet tre turer l Island, og har
ledet studiesirkler i foreningen. Nashoug
har s mulert interessen for å samle
mineraler, bergarter og fossiler som
dokumenter av den geologiske historien,
og som råmateriale for frams lling av
smykker og ulike bruksgjenstander. Han
har gjennom foredrag, undervisning,
feltkurs og ekskursjoner for skoleverket,
fra barnehagenivå l universitetsnivå, for
oﬀentlige etater og private organisasjoner
og allmennhet øst ut av sin brede innsikt i
flere naturfaglige disipliner.
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Nashoug på vei gjennom Sibir på Den
transsibirske jernbanen. Han vil sikkert
komme med inntrykk både om geologi
og annet fra den spennende turen. Ole
Nashougs entusias ske formidlingsglede
er umiddelbar og oppleves veldig
s mulerende.
Jeg slu er meg helt l hva Torgeir Garmo
sa l meg i sommer: «Hvis noen skulle
fortjene Kongens fortjenestemedalje, så
er det Ole Nashoug!»

En må starte dlig

Ole Nashoug ( l høyre) med Kongens
fortjenestemedalje og Diplom e er overrekkelsen
ved ordfører i Hamar, Morten Aspeli ( l venstre).
I bakgrunnen utsikt over Mjøsområdet fra
Mammuthus i Vangsåsen. Foto: J.P. Nystuen.

Ole Nashoug har laget 16 tredimensjonale
geologiske terrengmodeller som i dag
finnes i en rekke uts llinger omkring på
Østlandet. En stor modell av Mjøsområdets
geologi står i Garverigården i Moelv,
Ringsaker kommune. Her har Hedmark
geologiforening under Oles ledelse laget
en pedagogisk fin frams lling av den
lokalgeologiske utviklingen, supplert med
lokale bergarter, mineraler og fossiler – alt
beregnet l bruk av skolene i området.
Ole Nashougs særlige interesse for
kvartær das utvikling har gi seg utslag
i hans forkjærlighet for den utryddete
mammuten. Han har laget 5 modeller av
mammut i full størrelse. To av disse har

Sender STEIN et bilde som illustrasjon på at en må starte dlig for å få ned gjennomsni salderen på
mineralsamlerne. Eivind snart 2 år på mineraljakt i et steinbrudd på Snåsa, for øvrig med mye
fin skiferspa . Tekst og Foto: Johan Storm Nielsen.

