
 
Harlan seminar gjennomført for 35te gang 

Av Charlotte Melsom & Steinar Nilsen 
 

Første helgen i november 2007 ble det tradisjonelle Harlan seminar gjennomført for 35te gang 
på Solstrand Bad og Hotell. 
 
Harlan seminar er basert på avkastningen fra ”Georg og Ingeborg Harlans legat til 
videreutdannelse av maskinoffiserer i Den Kongelige Norske Marine”. Legatet er tilknyttet 
Marineingeniørgruppen (M-gruppen), og Sjømilitære Samfund har påtatt seg ansvaret med å 
være fondsforvaltere.  
 
I de første årene var det kun maskinoffiserer som kunne være medlemmer av M-gruppen, men 
de seinere årene har gruppen blitt beriket med medlemmer fra våpenteknisk bransje. På 
generalforsamling november 2007, ble opptakskriteriene til gruppen endret til at både 
teknikere med KS 2 status og offiserer med GOU nivå med teknisk bachelor (ekvivalent) eller 
høyere utdanning kan bli medlemmer. For tiden har gruppen i underkant av 300 medlemmer 
og er det eneste aktive fagnettverket for teknikere i Sjøforsvaret.  
 
M-gruppen har egen hjemmeside tilknyttet Sjømilitære Samfund. På denne hjemmesiden kan 
man finne alle relevante presentasjoner fra seminaret og drift av M-gruppen.  
 
Det første Harlan seminar ble gjennomført i 1973 og temaet for seminaret den gang var 
”Predikativt vedlikehold av skipsmaskineri”. Temaene velges på generalforsamlingen som 
gjennomføres i forkant av selve seminaret. Temaene har variert mye fra år til år og har vært 
av både mer generell karakter til de mer direkte teknologisk rettede. Temaene har ofte vært 
knyttet til aktuelle problemstillinger eller til gjennomføringen av større fartøysprosjekter. 
Noen eksempler på temaer som har vært valgt er; brannsikkerhet, konfigurasjonsstyring, 
undervannsakustikk og deteksjonsfare. Harlan seminar har åpenbart bidradd til å oppgradere 
og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper. I tillegg har det gjennom sosialt samvær 
styrket samholdet og kontakten med nåværende og tidligere kollegaer. Seminaret er åpent 
både for teknikere og andre som føler interesse for det gitte temaet for seminaret. 
 
Årets seminar var noe forandret i forhold til tidligere år ved at det tekniske møtet i forkant var 
kuttet ut, og seminarets lengde var redusert til en og en halv dag. Temaet var ”Sjøforsvarets 
fartøy som plattform for våpenbærende helikopter – Nye utfordringer ved integrasjon” 
Seminaret gikk over en og en halv dag. Første dagen var satt av til foredrag rundt 
helikopterintegrasjon i en bred tematisk kontekst med fokus på norsk forsvarspolitikk og bruk 
av helikoptre på kontinentalsokkelen. Første del andre dagen ble det fokusert på 
helikopteroperasjoner i Sjøforsvaret, de operative aspektene med operasjoner til sjøs og 
sikkerhetsstyring og risikoanalyser ved helikopteroperasjoner. I den andre delen ble det gitt en 
teknologisk tilnærming hvor det ble foredratt om helikopterintegrasjon på amerikanske 
marinefartøyer og meteorologi. I tillegg ble en leverandør gitt anledning til å presentere sine 
SHOLS systemer som er standard i den norske marine. Arrangementskomiteen hadde fått tak 
i gode foredragsholdere med svært interessante foredrag med både god bredde og dybde. 
Årets seminar hadde i overkant av 80 deltakere og var svært vellykket. Årets æresgjest var Per 
Erik Gøransson som nå har gått over i rekkene som en aktiv pensjonist. I tillegg var 
viseadmiral Morten Jacobsen utpekt som seminarets beskytter. 
 
 



Tema for neste års seminar er Nettverkssentrisk krigføring som er et høyst aktuelt tema med 
en bred interessegruppe.   
 
 

 
Formann Magne Aalen gir fra seg klubbe og tittel til ny formann Charlotte Melsom 
 
 

 
Alle deltagerne ved Harlan seminar samlet 
 



 
Fra venstre Erik Bolstad, Steinar Nilsen, Frode Løseth og Bjørn-Ove Stikholmen 
 
 

 
I tradisjonens tro, henger avtroppende formann Magne Aalen og påtroppende formann 
Charlotte Melsom henger opp M-gruppens flagg på seminarets dag 2.  


