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 Limerickar, mötesvis ordnade och i omvänd tidsordning 
   Arbetsmöte 2015-05-27 Ulf Åkesson, föredrag om FMTIS  Per-Arne Persson När knapparna trycks i Arboga Kan truppen mot fienden tåga Då fungerar vår ledning I krig mot var hedning Tack Ulf för försvarets förmåga.  

Håkan Eriksson Idag blir det rim på Paris För min limerick ska bli klar på nått vis Chef för OpLedTekbat Tack för tankar och skratt Och ny kunskap allt om FMTIS. 
Per Nilsson En skåning placerad i Deli Är på middag med mycket gott i Han tänker som så Att på nästa middag då Blir maten blott barbari. 

Per Nilsson Försvarsmakten skapar nu FMTIS Det är ingen liten fis Utan tvärtom En gigant som Är större än hela Paris.   Årsmöte 2015-03-11  Okänd En UD-minister vid Nilen Fick respass när hon satt i bilen Blev häpen och lack Sa adjö och tack Det var droppen för den Saudiska dealen.  

Håkan Eriksson Under mötet jag tänkt skriva en Limerick Men på röven min tanke den snabbt gick Jag fick uppgift att dubbla Hoppas utan att snubbla Nu till slut rätta rimmet jag fick. 
Lars Ekerborn Det var en styrelse i C4 Som fann tryckning av skrifter för dyra Men råd till årsmöte bör man ha Och få ansvarsfrihet är bra För då kan man fånga snapsen på lyra. 
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30-årsjubileum med C5 2014-05-08  Håkan Eriksson Välkomna till Lidingövägen C4 30, t är ingen sägen Det är värt en stor fest Med respektive som gäst Det blir trevligt uti alla lägen.  

Jyrki Kujansuu En nyvald ordförande från Halmstad Har en imponerande medalj-rad Att leda C4 är hans nya nit Som har inlett med en invit Alla 4or och 5or – var glad. 
Håkan Eriksson Kära C5 välkomna till borde Jag lämnar över till någon som torde Kunna förklara det stående Om snapsens begående Ex ordförande nu har Ni orde.  

Per-Arne Persson En torsdagskväll på mässen Dags för ”trinken und fressen” Att rimma på jubileum Kan bli ”varg i reum” Men här är minsann ingen lessen. 
Håkan Eriksson Vid en poolkant i Santa Monica Satt det gubbar med annat än fika De blev lite yra Sen de grunda C4 På intryck vi sedan blitt rika.  

Lars Ekeborn Nu har de gått de trettio åren Det firar vi här i den skira våren Vi minns att vi drack Säger för alla åren tack Men det syns att några tappat håren. 
Johan Bendz En sniffande skald från Limerick Har ett eget och framgångsrikt rimtrick Med en tub solution Blir det rim och reson Pröva själva detta irländska limtrick. 

 

  Årsmöte 2014-03-05  Håkan Eriksson Efter årsmötet i huvudstaden Känns det skönt att få lägga bort bladen Sitta ner med god mat Ifrån dignande fat Och efter supens begående ta den.  

Per-Arne Persson Vid ett årligt möte på Vingen Oberörd var väl ingen När Christina kom loss Inte lämnar hon oss? Nä, nu blir det ordning på pengen.  Christina Aldrin Som ny ordförande i C4 Tar jag uppgiften på lyra Men jag lovar att Vårda denna skatt Trots att det bästa c4 görs av en myra. 
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Arbetsmöte 2013-09-19  Okänd Det vore tre män ifrån Montgomery De drucko sin ölsupa med brännvin uti Och bjöd men dom på vatten Så sa dom ”Fy Katten” Vatten är ju sånt man omkommer i.  

Okänd Det var Christina från Enköping Som prata om någonting med sting Det var C, D och E Och alla dom ska me Och jag som trodde det handlade om Gripen-utveckling…   Per-Arne Persson En historia från Enköpingsvägen Av Kristina som ej är förlägen Vi förstod det mesta Våga ej ta siesta ch betraktas förändrings-obenägen.  

Micael Grahn En kort signalist från Boden På jobbet avlyssnade orden Som fienden snacka Han har staten att tacka För det finaste jobbet på jorden.  Årsmöte 2013-03-06  Håkan Eriksson Vi samlas uppå Östermalm I ett sällskap som ej sjunger psalm Det heter C4 Det har vart 30 års yra Sedan starten vid poolen och palm.  Arbetsmöte 2012-11-28  Håkan Eriksson En limerick ska rimma på städer Gärna visa upp ett uppsmort läder Men jag tror att jag fann Att jag detta ej kan Men det är ju ett sjuhelsikes väder.  Arbetsmöte 2012-09-25  Per-Arne Persson En spaning med inslag av Norrland Om ÖB som nog var i förhand Men logiken blev sned Bland politikens led Som vore de alla från Småland.  

Jyrki Kujansuu Vår spanare från skåneland Berättade om en politisk tand Som tämligen aningslös är Eller mer tydligt med sig bär Partipolitikens piskas band.   Magnus Lavman Det kom en skånepåg som sa Utvecklingen går som ett tåg 
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Vi behöver bara en budget Men tyvärr blev det en som inte var fet Så nu ser våra planer mest ut som båg.  Årsmöte 2012-02-22  Magnus Lavman Vi bor nu i den virtuella miljön alla stampar i IT-kön. Men så plötsligt dyker det upp ordet Cyber-hot det åter som det saknas bot. Så antingen aktiverar vi oss eller så ber vi en bön. 

Okänd En C4-nykomling från staten blev bjuden att vara med och rensa faten maten var god och nykomlingen fick mod och nöjet att tackaför maten.   Okänt datum  Okänd Till vårt möte i huvudstaden Kommer klubbmästaren sent, först till maden Men jag säger förlåt Det var ej mitt uppsåt Men min uppmaning nu är att ta den.   Arbetsmöte 2011-11-23  Per-Arne Persson Vid åsynen av Sigonellabasen piloterna tänkte ”fy fasen” mellan Etnas buller och Khadaffis muller bäst dra på JAS-gasen.  Arbetsmöte 2011-09-14  Malte Jönson I kväll har jag här uppå K1 försökt att bevisa på mitt sätt att framtiden vår den var igår Att gilla det är nog ej helt lätt.    
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Årsmöte 2011-02-16  Mats Olofsson Ett sällskap i C4-sfären njuter middag hos Carl med revären, från glasens saft vi hämtar glädje och kraft, nu väntar vi bara på bären.  

Lars Ekerborn Det var Anders J från nordliga Boden som sökte den kollaborativa ledarmetoden. Med hjälp av Platons vaxplatta försökte han få oss att fatta hur man kan förstå den rätta informationsdatakoden.  Anders Jonsson En rask liten gosse från Götet som inte är helt bakom flötet. En utmaning tog han skratta och log, att räkna på C4s möten. 

Okänd En skattmästare av Guds nåde han slutar som Göran Tode. Jag tror han fick nog när stålarna dog Gud signe oss och vare oss råde.  Okänd Tanken går till Mackmyra när man blir aspirant i C4. Skål på K1 känns helt rätt. vi har många strängar på vår lyra.  

Per-Arne Persson På årsmötet tjugoelva sällskapet började skälva när Platons vax signalerade det är dags pröva om hjortfilén mjälla va’.  Ingvar Hellqvist En glad kollega från M han talade vackert om dem som slitit med en vacker idé som hamnade lite på sne’ det är vad man får av miljarder spänn.  

Magnus Lavman Under mötet nyss det stod en uniformerad man ifrån Boden. Han visade på nått att se NATO har döpt till COPD själv kallas han för klenoden.  Jan Petersson En känd signalist ifrån Boden var mycket förtjust i metoden så före vi spisa han bilderna visa i en fart som brände katoden.  

 

Arbetsmöte 2010-11-24  Okänd Vår sekreterare från Västerort sammanfattade temaåret ganska fort vi undrade om rätt våra kollegor någonsin sport om vår politiska ledning riktiga beslut har gjort. 

Okänd Några visionärer satt på K1 LedsystT var kanske inte det bästa dom sett Kvällens fråga var hur det ska gå hur skulle dom kunna förutspå och berätta för världen hur man ska göra rätt.     
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Arbetsmöte 2009-11-24  Lars Ekerborn Det var P-A från försvaret skulle ge det ledningstekniska svaret med cogito, ergo sum får man inte vara dum ty då gäller dårhusfaret.  

Okänd En strilofficer där han sitter i ett bergrum skyddad mot splitter sa: Vår radar är kass so just kiss your ass vi fixar det bättre med Twitter 
Okänd En överstelöjtnant från Tomelilla sällskapet med gamle fransosen förvilla inget något alls förstod alla bara satt och log än en gång en skåning oss förvilla.  

Okänd En flicka ifrån Lidingövägen ni vet all var den är belägen hon mötte ett gäng ifrån K1 mellan visslande gubbar hon sprang stafett sen flydde hon iväg brutalt förlägen.  Magnus och Mats En IT-guru från Täby fullständigt social och väldigt oral – de’ du! Kör Google och Twitter utan minsta fnitter nätverkar som det vore ett derby. 

 

  Okänt datum  Mats Olofsson Två aspiranter med knektbakgrund i Norrland Flydde söderut i ledningssystemens band Ikväll de tog oss på akronymbeströdd färd Genom makro- och mikrovärld Vi får se om budskapen skrevs i annat än sand.  

Per-Arne Persson En designtänkare från Götet Kom luttrad till C4-mötet På ramsor han tänker När lacken den blänker En partner men ej bakom flötet.  Lars Ekerborn Det var Mats som talade om mikroledningsrum Modellen kanske inte är så dum Att se det stora i smått Passar det lilla försvar vi fått Därmed bör båda få växa en tum.  

Okänd Det var ett sällskap i informationsdomänen Som släppte in en ur NBF-karantänen De fick en visa om Effen Som kanske förgyllde träffen Och startade Limerickfontänen.  Troligen också Lars Ekerborn Det var Tryggve med ramsa ’nine F’ Utvecklande command systems for any staff’ Men, räcker det inte med ’Georef’ För att på fienden få träff Eller, är det inte för staben ’funny enough’?  

Mats Persson/Per-Arne Persson Det var några tjejer från Gärdet  som C4-gänget ger värdet skrev Mats oförtrutet men fick ej ihop slutet hans penna blev det kroknande svärdet. 
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Arbetsmöte 2006-02-28 Christer Danielsson, inträdesföredrag: ”Styrning av IT-relaterade projekt".  Lars Ekerborn  Per-Arne Persson Det var Christer, delvis från FHS som talade om IT på C4:as mäss med minst tre aspekter och flera strategier Det var inte bara flummighet med ackuratess. 

 Ingenjören som jobba i Dacca fann livet mest vara en svacka tills en dag han fann skäl att se framtiden an C4 bjöd in för att snacka.   Arbetsmöte 2005-01-26 Lars Svanberg, inträdesföredrag: ”Från Produkter till Domäner".”. Håkan Enquist, inträdesföredrag: "C4 på 2000-talet. Begreppen i systemvärlden - systemen i begreppsvärlden".  Lars Ekerborn  Per-Arne Persson Det var Lars som talade om ledningssystemutveckling och vikten av domänvis utvecklingssamordning. Men, med allt inkrementellt blir det mesta experimentellt med tydliga spår av leveransförsening.  

 Ett vittne från kanten av Gärdet beskrev kamp med pennan för svärdet. När så GYS-en dök upp sa församlingen "Hupp" där har vi det eviga värdet. 
   Christopher Bengtsson   Håkan Enquist från Telub i Götet tala' om begrepp av system på C4-mötet. På system av begrepp han tog ganska lätt och han glömde domän av domäner det nötet! 

   

  Arbetsmöte 2004-12-01 Henrik Friman, inträdesföredrag: ”Ledtid i nutid”. Diskussion med temat ”Tjänster i försvaret”. Inledare Håkan Davidsson.  Claes Sundin  Torbjörn Armandsson Henrik doktorskompetent FHS-profil åker till C4-möte i egen bil snaps och sill inte en gång till åker han hem som Ingrid vill. 

 Henrik en docent från FHS STA, Strategic Time Awareness hans tema var alldeles klockrent nutid kan aldrig vara för sent varför då denna tidsstress!       
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Arbetsmöte 2004-09-22 Anders Berell och Anders Jonsson (C4-stipendiater) redovisade sitt examensarbete ”Personal, utbildning och övning i NBF”.  Per-Arne Persson fick tillfälle att slutföra sitt inträdesföredrag ”C som i cybernetik och C4, något om information, system och metodutveckling för ledning i NBF”.  Anders Berell  Per-Arne Persson Ett C-lebert sällskap i Hufvudstaden två stipendiater släppte upp på estraden fast frågan var svår att följa förändrarens spår ”De var för ädelt med den gôa maden”. 

 När C4-sällskapet samlas på mässen det är inte bara trinken und fressen nej, lärdom i mängd filén var välhängd och alla var i sina essen!    Lars Ekerborn  Christopher Bengtsson Det var Per-Arne från HKV OPIL som fortsatte tala i sin gentila stil om orakler i cybernetik och metoder i ledningsteknik men då kanske det räcker med mobil. 

 År 2004:s höstdagjämning firas med sedvanligt hög stämning och tre F av två A kanske också är bra och bäst är att följa förbättring av förändring.    Lars Ekerborn   Det var 2xAnders och 3xF som talade om resurser till NBF Ledning skall ju motverka entropi men ledningskompetens är utopi Hur fan får man då i målet nån träff. 

  

    Årsmöte 2004-05-13 Per-Arne Persson, inträdesföredrag: ”C som i cybernetik och C4, något om information, system och metodutveckling för ledning i NBF”.  PG Nilsson  Lars Ekerborn När C4 träffas på K1 skall aspiranter drabbas av ovett? Men kvällen var fin med italienskt vin och flundra som kommer från hovet. 

 Det var Per-Arne från en sydlig region som tala om ledning och nätverksfunktion lösningen var cybernetik och logik med mycken mekanik och semantik men, det kanske är bäst med mobiltelefon.    Christopher Bengtsson   Per-Arne en ledningsdoktor från Spånga Vårt intresse kring ledningsteknik fånga´ Men ingen sak var sig lik Det kallas nu cybernetik Och jag hoppas att han oss verkligen kan fånga. 
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Arbetsmöte 2004-02-03 S Ingvar Åkersten, föredrag: ”FEM-radarn bis”  Mikael Lindberg , inträdesföredrag : ”NBF eller interoperabilitet… står Försvarsmakten i ett vägskäl?”.  Lars Ekerborn  Lars Ekerborn Det var Ingvar, en gång ifrån FOA som C4 med fem-radar roa´ han lärde oss först mycket tog se´n om hela stycket och lät nästan som gubben Noa´. 

 Det var Mikael som föredragsproducent som sa till C4 som mottagarkonsument att med tillräcklig flexibilitet råder alltid interoperabilitet annars blir nätverksförsvaret en otjänst.    Håkan Davidsson  Claes Sundin SI drog FEM-radarn bis Tidsåtgången, den var oviss Gör regeln klar och koncis På vanligt C4-vis Så  vi int´ middagen miss´. 

 I Creil på operativ nivå Vi studerade Ledsyst och så Som vi ofta vill Tiden stod still I väntan på Beaujolais noveau.    Malte Jönson  Christopher Bengtsson Vår vän Ingvar S Åkersten Åt limerick givit nytt sken Med föredrag fyndigt Han uppträdde myndigt Och lärde oss grunden igen. 

 Micke, en officer ifrån HK på Gärdet Tala om NBF, ett nytt försvar, är det? Det måste ni förstå Hur länge då? Ja, tills ni andra oss verkligen lär det.      Arbetsmöte 2003-11-26 Peter Holmström, inträdesföredrag: ”Spårbar ledning”. Joachim Karlsson, inträdesföredrag: ”En odyssé över kravhanteringens historia”.  Lars Ekerborn  Peter Holmström Det var Peter från FMV som sprider en spårbunden ledningsexposé där varje ledningsstruktur måste fungera i ur och skur annars blir ledningen på spåret passé. 

 En järnnål vi fått uppå Lidingövägen efter att ha stått inför er helt förlägen ni grillat oss två så att vi förstå att vår presentation snart blir en sägen.    Håkan Davidsson  Lars Ekerborn Ett samarbete med Limerick ordning på kraven fick Joachim från Focal Point sa, - formulera kraven “joint” det är mitt trick! 

 Det var Joachim från Johanneshov som sjöng de marknadsdrivna kravens lov där varje leverantörsförsening beror på fel prioritering eller kanske på att kunden satt och sov.       
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Arbetsmöte 2003-10-01 Jonas Andersson, inträdesföredrag: ”Klok design av komplexa informationssystem – Att kombinera gamla sanningar och nytänkande”.  Lars Ekerborn  Christopher Bengtsson Det var Jonas, doktor från Syntell som visade sin egen systemutvecklingsmodell där blir systemen aldrig klara bättre är att vänta bara på någon annans snabbare utvecklingskarusell. 

 Jonas doktor från KTH uti Eken gav sig in i IS-diskussionsleken med kvalitetsdiskussioner han gav oss visioner att systemutveckling är bara lek än.       20-årsjubileét 2003-03-08 Jubileumsfest (C5) på kavallerimässen med inledande föredrag enligt följande. Svante Bergh (gäst), föredrag om nätverksbaserat försvar. Manuel W Wik kåserade om IT-språkets fallgropar.  MalteJönson, tack för priset i jubileumsutmaningen 1993:  
  

En C4-medlem från Boo kunde aldrig någonsin tro att det lilla han skrev så pass riktigt blev att han andrapris kunde sno. 

  

   
 Arbetsmöte 2003-01-29 
Per Holmer, inträdesföredrag: ”Öppen osäkerhet – öppna system eller inte?”. Christer Lindstedt, inträdesföredrag: ”Snabbare, billigare, bättre … är det möjligt?”.  P-G Nilsson  P-G Nilsson En ”open-source”-företrädare ifrån Eket vill inte försvara ”pyttemjuk”- sveket: ”Om Bill inte vill sitter vi inte still vi vill själv hålla på med meket.” 

 En IBM:are med referens till Danmark: ”Där finns system gamla som Noaks ark. Vissa branscher är unika alla måste inte va’ lika så i NBF måste säkerheten vara stark.    
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Håkan Davidsson En klubbmästare från Stockholm har aldrig beställt kåldolm det är knappast lätt att hitta vin till denna rätt det duger inte med öl från Lyckholm.   

  Christer Lindstedt En IBM:are med referens till Danmark: "Där finns system gamla som Noaks ark. Vissa branscher är unika alla måste inte va' lika så i NBF måste säkerheten vara stark 
   Arbetsmöte 2002-12-04 Peter Gabrielsson, inträdesföredrag: ”Modellering och simulering för framtiden??”. Niklas Forslund, inträdesföredrag: ”Nästa generations system … efter NBF”.  Lars Ekerborn  Lars Ekerborn Det var Peter från FMV:s Smartlabkvarter som simulerar framtiden o mycket mer Det gäller att modellera och på pallen balansera för utan nätverk så faller man ner 

 Det var Niklas från Järfälla som sökte nätverksvishetens källa Med strandsatt luftförsvar blir alla människor kvar för att som noder i nätverken gälla     Arbetsmöte 2002-10-02 Timo Lindgren och Bengt Persson (C4-stipendiater), föredrag: ”Virtuell stabsplats – en nödvändighet i det framtida nätverksbaserade försvaret”. Thomas Lönnegren (gäst), föredrag: ”Mina erfarenheter av hur industrin (inte) fattar beslut”.  Eje Tilfors  Per G Nilsson En ingenjör från Stockholms södra förorter Sa ”att fatta beslut som förgjort är” Ska potatisen ha skal? Är ett nog så svårt val och då finns ju också en massa potatissorter 

 En beslutsstödsexpert med bas uti Storstan skänkte kunskap utav självaste fan: Att jämföra par  kan ibland ge ett svar på vad är vackrast: En and eller svan?    Eje Tilfors  Per G Nilsson En artillerist som verkat i Östersund sa att utvärderingar glöms efter en stund men hans (och Timos) rapport som presenterades kort dess kvintessens inses nu efter en snaps i vår mund 

 Ett par officerare från Stockholm och Östersund ägna nästan var eviga stund för att plugga ett fack,  kom till oss och sa: ”Tack,  vi skall inte glömma denna kväll en sekund”. 
   Lars Ekerborn   Det var Thomas från Fredhälls beslutskarusell som talade varmt för en beslutsmodell för om beslutet verkar förhalas mellan skalas eller inte skalas sätter han spagetti på sin spiselhäll 
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    Årsmöte 2002-05-15 Sten Kvamme (gäst), föredrag: ”Från UNIX till Java till XML till Peer-to-Peer”.  Per G Nilsson  Christopher Bengtsson Från ett bolag med säte i USA En Javaexpert sa: ”Va bra! Vi har nått en punkt då vi kan ta det lugnt och låta biologin fixa vad vi vill ha!” 

 Sten Kvamme som bor uti Götet tala om det högst intressanta mötet mellan maskin och man och allt vad den kan men kan den känna och älska det nötet?    Håkan Davidsson   En medlem for till Boston skicka motionen med e-posten se till att vara aktiv i C4 blir det annars liv heta debatter smälter inte frosten. 

  

      Arbetsmöte 2002-02-06 Torbjörn Andreasson, inträdesföredrag: ”det tjänstvilliga nätverket”. Medlemsdiskussion: ”Sant distribuerade system --- Död åt klient-server??”  Per G Nilsson  Per G Nilsson: En systemarkitekt från Götet från Lilla London begav sig till mötet han fick hålla ett tal han hade ju intet val och han visade sig ej va’ bakom flötet 

 En demonstratör från Sola’ i Kista skapa tjänster som visas i lista med ”motion detection” man gör en ”selection” men med mobil kan man svaret lätt mista    Per G Nilsson   En C4-sekreterare ifrån Järfälla tror peer-to-peer kan bli en fälla för frågan är dock om det blir en chock när personer man ej väntar börjar drälla 

  

    
  



C4-sällskapet C4 LIMERICKSAMLING Sid 14(35)   

  2015-12-15 
  Version 3.0A 

Arbetsmöte 2001-12-05 Per Nilsson, inträdesföredrag: ”Ledningsutveckling – interaktion mellan metod- och teknikutveckling”. Christer Sjöström, inträdesföredrag: ”Gripen. Förberedelser för nya krav på integration mot ledningssystem”.  Håkan Davidsson:  Per G Nilsson: Windows 2000 i cockpit kräver Control Alt Delete tre nya knappar ska vi ha annars blir det inte bra Gates MMI blir vi inte kvitt 

 En Gripenfreak bland annat från Kalmar på radiosystem från Gripen nu samlar det är en sån´ tur att vi har en struktur när kunderna om variationer svamlar    Christopher Bengtsson:  Lars Ekerborn: Christer Sjöström som är från Kamlar (Kalmar) beskrev hur man info med bussar samlar men om man tolkar det fel kan det betyda till en del att man ner ifrån skyn lätt ramlar 

 Det var Christer från Lund som tala´ om Gripen en stund ett ungt och allvarligt face passande Saab Aerospace som är nöjda med en enda kund 
   

 Lars Ekerborn:  ”Självironisk”, alias Ulf Lindén: Det var Per Nilsson från vårt Luftvärn som prata´ ledning i försvarets koncern han menade kallt det blir nätverk till allt om man säljer varenda kasern 

 Det var en man ifrån Enebyberg Som på middan försökt sätta färg Han berätta historier helt kort Men båda var av fel sort Limerickar skall handla om Venus’, ej  ”Eneby” berg     Arbetsmöte 2001-09-26 Magnus Gustafsson (C4-stipendiat), föredrag: ”Ad Hoc-nätverk,  reflektioner efter Milcom 2000”. Jan Bogdanski(gäst), föredrag: ”Kvantdatorer och krypton baserade på kvantteknik”.  Eje Tilfors om Magnus Gustavsson, S1 och boende i Hummelstad som pratade om Ad Hoc-nät:  

 Torbjörn Armandsson om Magnus Gustavsson: 

En signalist från känd 50-sträcka med nätverk vill slagfältet täcka ett routingprotokoll på soldatnoder har koll Men kan man med detta bin Laden avskräcka?  

 I Sveriges närmaste stad en stipendiat bor så glad Hans hobby är en BMW Han slutar nog på FMV Skall vi slå vad?  
  



C4-sällskapet C4 LIMERICKSAMLING Sid 15(35)   

  2015-12-15 
  Version 3.0A 

Torbjörn Armandsson: Om Jan Bogdanski, där Alice skall skicka ett meddelande, krypterat med kvantmekanik till Bob som inte Eva får se:  Kloka Alice på FMV vars text inte Eva får se vridna fotoner i rad gör inte Eva alls glad men Bob får gärna se! 

 Christopher Bengtsson: Jan Bogdanski från Warzawa i Polen tvinga’ fotoner i de kantiga hålen än slank de hit och samtidigt dit jag tror ej att någon kommit i mål än!  

 Per G Nilsson: Apropå kvantkryptering av unika identiteter på sedlar:  

  

En kvantum-freak ifrån Gärdet sa: Det verkar väl konstigt, men så är det med fotoner som trollar och fixar var dollar är upptäckta säkert helt värt det! 

  

      Årsmöte 2001-05-30 Percy Hartoft (gäst), anförande om Åke Petterssons ledningsutredning.  Lars Ekerborn 2001-05-30/1  Per G Nilsson 2001-05-30/1 Det var medlemmen Pelle från Eken som, som ordförande gav sig in i leken Han har nu styrt och ställt gjort underverk när det gällt C4 tackar och önskar hälsan och kärleken 

 En C4-boss med hus uti Täby sa: ”Ni får fixa en boss som ä’ ny Jag har kämpat som få och nu vill jag gå så hitta nu en som heter Gaby”    Christopher Bengtsson 2001-05-30/1   Hantering av kris sa Percy har utretts och det verkar från FOI rätt bra! Men tolkning av orden är den utförd vorden? Är det kris i hantering av kris vi ska’ ha? 
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Arbetsmöte 2000-11-29 Per Nilsson (gäst), föredrag: ”RMA, DBA, NCW eller det framtida försvaret”. Diskussion inför kommande temadag, ”Ledning av samhället i kris”.  Per G Nilsson 2000-11-29/1  Per G Nilsson 2000-11-29/2 Två ledningsprofeter på Lidingövägen prata ledning i alla lägen om vem som skall leda vem kan vi kanske få kläm om ej direkt så via hörsägen 

 En konsult med jobb uppå Gärdet Ja, i huset ni vet, med ankaret och svärdet Sa: ”Med telefon och med fax, får vi leda när det är dags, och utan infosystem, det är trist, men så är det”     Arbetsmöte 2000-09-20 Lars Ekerborn, föredrag: ”Resultat från MILINF:s toppkonferens och dess påverkan på försvarsmaktens ledningssystem. Eje Tilfors, föredrag: ”Världens mest kompetenta telefonoperatör NTT DoCoMo som  upphandlare och systemintegratör”.  Eje Tilfors 2000-09-20/1  Eje Tilfors 2000-09-20/2 Pelle tyvärr idag på Danderyds sjukhus återhämtar sig efter pumprenovering total på kvällens seans han deltar på distans Vi för honom höjer ett glas med snapsen sval.  

 Lars nyss hemkommen från Enköping hade hört ledande tankar som är i sving ”Samverkan har inget organ” sa Lars och så log han Jag tänkte på detta och hörde se’n ingenting.    Dr Anders Folkesson (via CB)  2000-09-20  Per G Nilsson 2000-09-20/2 There once was a plumber from Lee who was plumbing a girl at the sea. She said: “Stop plumbing, there is someone coming” The plumber said: “Yes, it’s me!” 

 En Ericssonanställd som varit i Tokyo sa: Varje dag man får stå på tå ånyo. Var japan säger: ”Tack, please correct and come back, so we will send money from us to you.    Per G Nilsson 2000-09-20/1   En projektledare med erfarenhet från Enköping sa: Det kanske finns en öppning, med vårt näringsdepartement blir allt lätt och råhänt om ledartröjan det blir säkert löpning. 

  

    Arbetsmöte 2000-02-01 Håkan Davidsson, inträdesföredrag: ”System dynamics i ledningssystemutveckling”.  Torbjörn Armandsson 2000-02-01  Christopher Bengtsson 2000-02-01 Ett spånarförslag ifrån Gärdet trunkerades hårt utav svärdet Bara ris Ingen ros rent utav ett kaos 

 Håkan som i Hultfred sågs växa fann i komplexa system ingen häxa För att förenkla situationen för oss som har svårt att tro en 
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Återstår nu endast skrotvärdet? är nog alla system komplexa    Lars Ekerborn 2000-02-01  Per G Nilsson 2000-02-01/2 Det var Håkan från Banérgatan 62 som om komplexitet tänkte som så Med grus på grus blir det ej mer Men sätt tjur på kon och det blir fler Det måste väl vara dynamik ändå  

 En spånargrupp med säte i storstan ville göra en anka till vit svan Har vårt svenska försvar någon framtid kvar? Det vet inte jag, ta mig fan!    Per G Nilsson 2000-02-01/1  Malte Jönson 2000-02-01 En aspirant sa med blick mot Vintergatan Härifrån är den liten som satan Som en atom ungefär och detta oss lär allt är inte svart och vitt som skatan 

 Vår klubbmästare uti C4 han ville nyss gärna bedyra att det kaos som var blir nog inte kvar när väl temadagen du skall bestyra    Eje Tilfors 2000-02-01/1  Eje Tilfors 2000-02-01/2 Håkan som bor vid Jakobsbergs station visade insikt om system och abstraktion Komplexa, kaotiska systems dynamik Jag tror inte detta var tänkt som kritik Om än likheter finns till C4:s organisation 

 En systembyggare från Järfälla några frågor om komplexitet ville ställa Grushögar, dinosarier och kor är det så enkelt som vi tror? Om det är det det, vill jag min läromästare Pelle till ansvars ställa    Eje Tilfors 2000-02-01/3  Eje Tilfors 2000-02-01/4 Pelle från ordförandepodiet om temadagens program tog till orda Många frågor vi har Men kan nån ge svar Knappast jag tror det 

 Håkan som bor vid Jakobsbergs station kunde beskriva ett system eller organisation Man måste vara på macro-nivå om man C4 vill förstå på individnivå pågår dynamisk interaktion     Arbetsmöte 1999-11-24 Patrik Sturzenbecker, föredrag: ”Människan i centrum”. Göran Kihlström och Jan Flodin, föredrag: ”FM framtida ledningssystem”.  Lars Dicander 1999-11-24  Lars Ekerborn 1999-11-24 Krökta bananer från Gotlands kust En utveckling präglad av LUST Är detta en ledning vi vill skåda Måtte även fortsättningsvis förnuftet få rådaJag hoppas att hotet bevakas av MUST 

 Det var Jan som beskrev en demonstrator Den kopplade mången sensor och dator Och genom sensorfusioner  ordnades informationstransfusioner Då saknas det nog en vanlig prator    Per G Nilsson 1999-11-24   En klubbmästare med stuga i Trosa emot lättjan styrde sin kosa ”Om man ska ta en dust, skall det göras med LUST, men jag lovar där finns ingen trosa! 
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     Arbetsmöte 1999-09-22 Jan Otterström, inträdesföredrag: ”Att processorientera FMV – hur ser det ut? Fredrik Wiebe, inträdesföredrag: ”Från Gävle till Baumholder”.  Lars Ekerborn 1999-09-22  Johan Bendz 1999-09-22 Det var Fredrik från Baumholder som upplevde hoten i tidig ålder Han frågade leende Om det fanns någon fiende sedan slaget vid Svolder 

 En processmakare från Gärdet Likt Alexander högg till med svärdet FMV som till slut på sig själv slagit knut kan nu för sin kurs öka värdet    Christopher Bengtsson 1999-09-22  Eje Tilfors 1999-09-22/1 Fredrik som ”vatt” i Baumholder-ej Essen och där en del idéer kunnat ”gefressen” Vi hoppas att han tillsammans med Jan kan förenas i verksamhetsprocessen 

 En fantastisk 56:a från Gästrikland vars karriär och HOTET’s gått hand i hand HOTET hade uppgång och fall men Fredrik fick i alla fall se HOTET i vitögat i Tyskland ibland    Per G Nilsson 1999-09-22/1  Eje Tilfors 1999-09-22/2 En officer på väg mot Baumholten fick tidigt grepp om det där med Colten Det har snackats om hot om det finns? Ja, f-n tro’t! Jag håller mig till watten och volten 

 En organisationsförändrare från Skåne hade processer för allt mellan sol och måne Men hur skall man implementera när man skall bli färre, ej flera Det är ingen lätt uppgift. Å,nä!    Per G Nilsson 1999-09-22/2  Eje Tilfors 1999-09-22/3 En klubbmästare ifrån Östermalm vet att soldater sover i halm Men om glädjen tar sin de dricka sitt vin och ibland de sjunga en psalm 

 En Strilare från södra regionen driven av förändringsambitionen skulle rita en processkarta men hann knappt starta förrän man fastställde den nya organisationen      Arbetsmöte 1998-02-18 Åsa Kleveland, inträdesföredrag: ”Har vi systemfel i systemutvecklingen?”. Program för kommande temadag i april diskuterades. Preliminärt ”Försvarets nya inriktning”. Ref. C4-nytt nr 34.  Lars Ekerborn   Per G Nilsson En utvecklingsdam från Västerbotten vände och vred på systemutvecklingspotten Hon visste att berätta att få projekt blir de rätta så resultatet tycks hänga på lotten. 

 Åsa från norrländska Provåker tyckte systemutvecklingen var medioker med för stora projekt där pengar ej räckt när tiden den åker.    
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Claes Sundin  Eje Tilfors En systemvetare från Provåker berätta för C4 skara, ej medioker Snart kovan är borta för stora projekt vill jag korta Jag tänkte som projektledare spelar jag poker. 

 Åsa bonddotter från Västerbotten tyckte systemutvecklingen är botten Men med högre pyramider och längre projekttider kanske vi ännu inte har nått den.    
 Eje Tilfors  Ingemar Widegren C4 i Sveriges huvudstad ställde frågan om vad som uti april skulle inbjudas till? Svaret: Ställ beslutsfattarna på rad! 

 En kunnig konsult från Järfälla på C4 frågor började ställa Är vi så bra som de kunden vill ha eller skall som klantar vi gälla?       Arbetsmöte 1996-09-11 Claes Sundin, föredrag: ”Ledning eller ledningar”. Stig Ram, föredrag om kommunikationssystem för SIPCO-projektet (gasledningssystem) i Ryssland.Ref. C4-nytt nr 32.  Lars Ekerborn  Lars Ekerborn Det var en konstapel från LV:et som röjde sin stora kreativitet Alla hans visioner fanns i 30 versioner utan krav på begränsad ’nativitet’. 

 Det var Stickan från Nizhnevartovsk byggde gasolkontroll i Kommunikationzkiosk med dubblad tillgänglighet nåddes lagom kvalitet  även i ryskt permafrostpjosk    Per G Nilsson   En Ericsson–man i Sibirien var på platsen där det kunde bli världskrig sen Uti Nizhnevartovsk är det lätt att bli torsk när man nås av den gasaktiga vågen. 

  

    Årsmöte 1996-05-29 Lennart Nyström, inträdesföredrag: ”Ledningskrigföring”. S Ingvar Åkersten, föredrag: ”F-E-M-radarn”. Ref. C4-nytt nr 31.  Osignerad  Osignerad En kille ifrån FOA7 Sa om ledningskrig ”från och med nu ska man styra med mål” Då kanske ett middagsmål 

 En herre med namn Åkersten Sa att versen måste inte va’ ren Men en Fem-rading ska Ha en knorr som är bra 
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är den bästa metoden just nu.  Per G Nilsson En chefsfoait fråm Linköping Om infokrig sa’ en hel massa ting En fråga är svår tror ni statsministern vår Törs säga KRIG när allt kommer kring. 

Det är bara att skriva på och inte bekymra sig så mycket om innehållet  om man bara håller sig till att poängen ej får vara obscenoch rimmar på sista stavelsen.    Per G Nilsson  En C4-medlem tala’ lärt om Limerick I litteraturen han lärt en hel massa trick Är det jamb eller troké Blott den vise kan se Dock dokumenten i ”smör som sol” gick.    Christopher Bengtsson   En limerickforskare S I Å Fick oss att fem-raders-versen förstå I middagens strikta yra Han fick oss i C4 Att jamb, daktyl, troké med flera försmå! 

           C5-sammankomst 1996-02-07 Johan Wennerholm berättade om K1:s och kavallerimässens historia. Lars Ekerborn framförde med hjälp av sin hustru Ingela en av styrelsen beställd C5-limerick. Karlis Neretnieks talade över ämnet Ledning. Britt Ekfeldt höll ett anförande om Traditioner. Ludvig Rasmusson kåserade om teknikens och i synnerhet IT:s påverkan på människan. Ref. C4-nytt nr 30.  Nedan följer först det beställningsverk som Lars och Ingela Ekerborn framförde, och som består av sex stycken limerickar i följd, inerfolierade av Ingelas kommentarer. Därefter följer ett antal ”spontana” limerickar.  Lars Ekerborn  Ingela Ekerborn För kvällen fick vår styrelse bestämma Att damerna är här och ej hemma. Det blir som lyrik Till Beethovens musik Ja, rent av som C4:s Femma. 

        HURSÅ? Command, Control och annat rart på C4:s prat sätter fart med vår enkla melodi kan man ensidig bli så vi behöver vår Counterpart 

  

  Det låter det, säg mera! Ni underbara supporters i C5 vi delar med Er vårt C4-hem Vi vill våra kära 
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ha ständigt så nära att man ej glömmer vem som är vem   Jo vi tackar, vem tackar ni ? Och så vill vi tacka den fyndiga eldsjäl som uppfann C5 till allas vårt väl Det blev en grundbult Du Sunes konsult för fester och glasmateriel 

  

  Tänker han bara på fester ? Vi hoppas ni tror för det mesta att vi inte bara vill festa Det skålar vi på och tänker som så att ha Er med är ändå det bästa. 

  

  Har Du mer att säga innan vi skålar ? Det var i kväll som var C4-medlem Bjudit Partnern med från sitt hem Nu till Er ära Ett tack vi frambära Det är förstås till vårt C5 

  

   Per G Nilsson och Hélène Sturzenbecker  Christopher Bengtsson En C4-medlem med dam uppå Gärdet sa’ med självsäker röst: ”Ja, så är det Fyra C:n har blitt fem å’ jag är säker som den nästa fest blir det SEX, ja så är det”. 

 På Lidingövägen tju’fyra ett gäng brukar off-mässen hyra och ikväll goa vänner vi bjudit dem vi känner vi vår kärlek till C5 bedyra.    Göran Tode  Per G Nilsson En kille med namnet Neretnieks stod upp och tala’ på knektvis Så tydligt och klart att man högtalar’n spart när han gav fina råd till oss säckvis 

 En SWEINT-chef uppå K1 sa: ”Det här med ledarskap är ju gôr-lätt Du tekniker med ditt ego tänk på barnet med sitt Lego så fixar du det hela med folk-vett”      Arbetsmöte 1995-11-22 Kjell Mellberg, föredrag: ”Data, Information, Kunskap, Människa, Ledning – en komplex kompetensbild”. Föredraget hade tidigare hållits som inträdesföredrag till kungliga Krigsvetenskapsakademien. Ref. C4-nytt nr 29.  Lars G Nilsson  Per G Nilsson Debattglade Kjell från Järfälla led helvetets kval denna kvälla Ty han måste själv svara och låta det vara att inledningsfrågan få ställa. 

 Vår nestor från Härnösand styrde datorn med helsäker hand Att ”E” är ”m” gånger ”c2” kan ni inte förstå förrän ni når ut till kunskapens rand. 
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   Kjell Mellberg    Det var en ung man från Fränsta som Don Juan helt klart bland de främsta Så till horhus han gick för att få sig en kick För dåliga flickor är ju inte det sämsta. 

  

     Arbetsmöte 1995-09-20 Ulf Zander, inträdesföredrag: ”Nya möjligheter med sensorteknik”. Hans Nilsson (gäst, chef FMV:InfoSyst), föredrag om InfoSyst verksamhet med och syn på IT för ledningssystem inom Försvarsmakten. Ref. C4-nytt nr 28.  Per G Nilsson  Ingemar Widegren En aspirant som höll tal uppå K1 tyckte allting flöt smärtfritt och gôrlätt Men när IT blev målet så kom ”svarta hålet” för en ”hädare” blir livet kokhett. 

 Vår plattformskåsör från Grå Huset till C4 spred IT-suset om plattformars norm och ADB-form han fyllde på i ledningsbruset.    Lars Ekerborn   
En vältalig gäst ifrån Älta hördes tala om IT-världen sälta om detta är ett nytt normalie är utvecklingen en onödig serie som verksamheten ej kan välta. 

  

      Årsmöte 1995-05-11 I anslutning till årsmötet genomfördes en temakväll över ämnet ”Hur bra är vi egentligen?”. Ref. C4-nytt nr 27.  Malte Jönson som avslutning på diskussionen vid temakvällen: 
En C4-medlem från "Götet" blev ombedd att orda vid mötet om om vi är bra och svaret blev: Nja, vi är väl ej helt bakom flötet.  
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Vid middagen framfördes fyra limerickar: 
Malte Jönson  Kjell Mellberg Vid C4-midda’n på mässen  var ålen den nya finessen men allt som vi fått det smakade gott som tysken skull’ sagt: ”Gefundenes fressen”.  

 En C4-grabb från Järfälla slagit fast att en ny adress skulle gälla Så nu hädanefter vid C4-fester måste han kosan väl ställa.    Folke Janander  Kjell Mellberg (förf. Hans Alfredsson) En pilsk beväring från Berga sin lust knappt kunde bärga Så när han träffa’ en mö hon höll på att dö när hon i dansen kände hans värja. 

 Det var en ung man från Karelen som hade sitt könsorgan fastsatt i hälen så det gick när han fick och han kallades för fotgängaren för den delen.      Arbetsmöte 1995-03-22 Bengt Myhrberg och Ingemar Strand höll var sitt föredrag om STRIC med olika tidsperspektiv. Bengt talade om den tidiga historiken, från SUS77 och fram till kontrakt med leverantören och Ingemar beskrev utvecklingsprojektet från c:a 1990 och framåt. Ref. C4-nytt nr 26.  Christopher Bengtsson  Lars Ekerborn En försvarets vendor i Järfälla fick höra hur man i STRIC ville ställa: Leverans nittiosju noll sju! Oj då, som läget är nu måste man nog en accelerationsinsats beställa. 

 Det var två projektledare för STRIC som dess historik ville överse. Med Bengts kloka förtänksamhet och Ingemars glada proffsighet blir nog aldrig systemet passé. 
   Per Lundgren   En f d StrilC-projektledare från Stocksund gav oss alla i C4 en tänkvärd stund när han berättade hur man med viss tur lyckades köpa en STRIC för tillgängliga pund.
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Arbetsmöte 1994-11-16 Bengt Lönnbom (gäst), föredrag: ”Infirmationsherravälde – Vad är det?”. Jan Petersson, inträdesföredrag: ”Det enda vi vet med säkerhet är att det inte blir som vi tror”.Ref. C4-nytt nr 25.  Jan Petersson  Lars Ekerborn En svensk officer från T4 blev inbjuden tala på C4 Han snacka’ om data och metoder han rata’ och mena’ att cementgjutna system é dyra. 

 Det var en föredragande fältherre från Sollentuna som i AFCEA-bladet ristat en runa I C4 förstod vi snart att om det gällde att med informationer försvara sitt välde så måste fiender mot information vara immuna.   Kjell Mellberg  Per G Nilsson Det var en ung man ifrån SIS som ville ha standard på något vis Så han började röra i all denna röra och man undrar: vad blir det till sist? 

 En general som gärna vistas i Skåne och om vårt AFCEA dagligen måne sa: "Information det är bra, om ej tillräckligt vi ha vi måste från fienden låna.    Karl-Erik Ericsson  Lars Holmberg En insiktsfull man från AFCEA sett att datorer aldrig blir lea men fantasin är för skral för att bli general som alltid oväntat reagera’ 

 En haltande limerick från C4 med versmått ej går att styra Än vinglar den hit än vinglar den dit och rimmen är färre än fyra.    Christopher Bengtsson framförde nedanstående icke-limerick på multipel utrikiska, inspirerad av den nyligen timade folkomröstningen om EU-medlemskap.  

  

For us it is a great pleasure to take deal of this enormous treasure of delicious food and wine so good. Und die ehrliche Gemütlichkeit gerade in unsere Herzen eilt. Je suis enchanté de ce diner à cette maison très charmée*.                                                      *) nödrim 

  

      
  



C4-sällskapet C4 LIMERICKSAMLING Sid 25(35)   

  2015-12-15 
  Version 3.0A 

Arbetsmöte 1994-09-21 
De nya aspiranterna Jan Petersson och Douglas Derans hälsades välkomna. 
Douglas Derans, inträdesföredrag: "Ändrade förutsättningar för ledning". Ref. C4-nytt nr 24.  Göran Tode En kille med förnamnet Douglas sa att kriget gått in i en ny fas: med kaotisk miljö på båd' land, luft och sjö det blir bättre när vi fått ett snapsglas. 

 Malte Jönson var författare till nedanstående lyckönskningslimerick på födelsedagen, som sällskapet faxade till Tomas Ahlberg, som för tillfället befann sig i Adelaide. 

  Från C4 samlat på K1 till möte, och just nu vid varmrätt, till Tomas då går vid hans 60 år en hyllning på traditionellt sätt.     Årsmöte 1994-05-25 
I anslutning till årsmötet hölls en temakväll med ämnet "ÖB grundsyn ledning". Inbjudna gäster: Öv Erik-Johan Hjelm och Mj Lennart Hägg. 
Patrik Sturzenbecker, inträdesföredrag om hur industrin skall möta kraven i ÖB grundsyn. Ref. C4-nytt nr 23.  Patrik Sturzenbecker som inledning av sitt inträdesföredrag:  

 Lars G Nilsson 

En snart avtackad ÖB från Ing1 sina åsikter framfört för tinget Om sin syn på ett grund så all ledning blir sund av det flyg som för honom blev inget. 

 En StörteBecker från Ekerö till ÖB nu framfört att "Hörrö, i försvarsindustrin så blir din doktrin till programvara rasande fin, sirrö" 
   Erik-Johan Hjelm  Erik-Johan Hjelm En infosystemkund från Skövde på sin databascomputer skrövde Han svor och han lödde till sist tesen han stödde att blott en anteckningsbok han behövde 

 En tegelhögsbo ifrån Gärdet som för datorns skull bortkastat svärdet katkesplitande, butter sa fan ska va Luther när blott ja o Per Lundgren begär det.    Christopher Bengtsson  Kjell Mellberg Det var ett gäng på Lidingövägen 24 som ledningssystemutvecklingen gärna ville styra En sa': "Vad behöver vi ha?" "En abacus, så vi en da' kan bekräfta att ett plus två blir fyra. 

 En grundsyn ledning tagits fram på Bastionen för ett effektivare skydd åt den svenska nationen Och det behövs nog idag då ekonomin är så svag att man må dra nytta av den sista millionen 
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Torleiv Orhaug  Nils-Olof Karlberg En överste känd från departemanget ÖB grundsyn levererade på momanget Fast Christopher han sade att katkesen borde va' me' om tekniken ska med i engagemanget 

 En överingenjör ifrån Bygden med den rätta religiösa dygden när han hört ÖB:s tes önska' han katekes för att få fram rätta IT-brygden       Arbetsmöte 1994-03-15 Douglas Derans (gäst) fördrag : "FOA:s aktiviteter på ledningssystemområdet". Nye aspiranten Ulf Zander hälsades välkommen Manuel W Wik, föredrag: "Teknologiförsörjning för Försvarsmaktens ledningssystem". Ref. C4-nytt nr 23.  Lars Ekerborn  Lars Ekerborn Det var en C4-aspirant ifrån Communicator som sökte en limerickoperator Han höll ett kort tal och förde fram sina kval Vi får se vad han klarar som "prator". 

 Det var en Douglas från Försvarets forskningsanstalt som ville öka forskningseffekten 10-falt Han blev allt ganska kritisk när han fann forskning fragmentarisk och att forskarna ville ha det så gal't    Kjell Mellberg  Per G Nilsson Det var ett gäng i Stockholms stad som träget träffades och bad att värnet av vårt land i krig fick mera IT uti sig Var medlem skulle då bli glad 

 En organisationsdirektör ifrån FOA på ett C4-möte klart hördes hoa: Det här med ledningsprinciper är inte så lätt när det kniper men de duger att forskare roa    Ingemar Widegren  Christopher Bengtsson En organisationsdirektör ifrån Nacka om FOA för C4 snacka' Han en helhetssyn såg i ÖB grundsyn det låg han tolka' den djupt tills ögonen flacka' 

 Det var en Derans' Douglas ifrån Sumpan som i forskningsförklaringen ytterligare en stump hann Med suverän flexibilitet han förklara FOA:s texibilitet Han är verkligen ingen klump han!    Per G Nilsson   En annan foait ifrån Ursvik tyckte liknen på Sumpan var olik Denna toppenkille från Nacka tycker jag att vi alla skall tacka han har gjort vår tillvaro ordrik 
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Arbetsmöte 1993-12-09 Lars Christoffersson, inträdesföredrag: "Det framtida krigets karaktär och operativa miljö med utgångspunkt i flygstridskrafternas roll i framtiden". Ref. C4-nytt nr 22.  Christopher Bengtsson (32 st ord) och S Ingvar Åkersten (det sista ordet, "almar")  Kjell Mellberg 
Det var en Lars, barnfödd uti Kalmar en stad som faktiskt ej en enda palm har. Men palmer till tusen han fann kring israeliska kusen. I Sverige han får nöja sig med almar. 

 There was a young man ifrån Kalmar numera verksam på Stockholms malmar. Han flugit hit och flugit dit Kan ej hållas inom några skalmar.       Arbetsmöte 1993-10-12 Temakväll om IT4-projekten. Mötet var förlagt till LIST centrum (värd: Anders Mattsson) och middagen åts (efter busstransport) i Militärsällskapets lokaler på Kommendörsgatan. De nya aspiranterna Lars Christoffersson och Douglas Mats Brodén hälsades välkomna. Programpunkter: Våra värdar Anders Mattsson och Torgny Bylund gav en presentation av LIST centrum och av C3I referenslab. Ingemar Carlsson (gäst, FMV:CIT), föredrag: "Vad blev det av IT4?" Kjell Mellberg, föredrag: "LOTUS-konceptet". Ref. C4-nytt nr 21.  
Lars G Nilsson biträdd av S Ingvar Åkersten och Anders Mattsson 

  
En medlem från Gådeå by fick i uppdrag att vidga vår vy. Tillsammans med IC, den oomstritt vise. Gav försmak av kvällens meny. 
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Årsmöte 1993-05-11 Per Lundgren blir ordförande efter avgående Lars Ekerborn. Anders Johnson, inträdesföredrag: "Informationssystemet ur fyra mänskliga perspektiv". Vid middagen framfördes ett kort avsnitt ur skådespelet Robinsons återkomst, 3:e akten.  "Robinsons återkomst" är det med ett specialpris belönade bidraget från Christopher Bengtsson till jubiléumsutmaningen 1993. I de bärande rollerna framträdde Sten Sörenson (Robinson) och Per G Nilsson (Anton). Ref. C4-nytt nr 20.  Lars Ekerborn som tack för de gångna åren som ordförande.  Per G Nilsson 
Det var en C4-ordförande från LERUM som i styrelsearbetet fann ett livselixirium Men innan han blir helt beroende tackar han nu för allt förtroende och övergår härmed till emeritum 

 En flygingenjör ifrån Åkersberga den gråa utvecklingsvardagen ville färga. Han gav kraft och liv i ett flertal perspektiv: "LIFV tekniska framtid vill jag bärga!"    Ulf Lindén  Torleiv Orhaug En budget från Stockholm det fick vi se Den hade som flickan det mesta på sne' Intäkter flera C4 måste skaffa, här gäller sposorer en masse att skaffa I upphandling annars dom ej är me' 

 En blivande medlem i sällskapet C4 fick fnatt och skrev sitt tal i yra Han höll sitt tal i denna sal och fick sedan sin nål den dyra    Per G Nilsson  Christopher Bengtsson En kvinnlig C4-medlem ifrån Backlura sade: Hallon är nog rätt sura. Det jag undrar är nu: Är det sant, vad tror Du, kan man efter desserten bli inburad? 

 Det var en PG från Telub i Solna som aldrig fått oss att sluta förvåna Med sina sånger i dur han har visat oss hur vi funnit stämningens höjdpunkt som mål, na    Malte Jönson  Per Kjellnäs Christopher vår vän ifrån Söder spår om framtid så pennan den glöder Hans visdom är stor så vi honom tror Den får se, som då inte är döder 

 En C4-medlem från Bromma sista året ej kunnat komma Kom till dagens session, fick en ny vision Skall framöver ej mötena bomma    Per G Nilsson  Lars G Nilsson Pelle Lundgren ifrån Täby Kyrkby sade "Nu har jag hamnat i björksly, att ta täten i klubben sa jag ja till på stubben men om ett år så känns det som gungfly!" 

 En gammal polare från Björnänge hade väntat ganska länge på att ordet få föra, ha sällskapets öra, va' ledare för hela gänge'       
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Sällskapets 10 års-jubileumsmiddag 1993-03-08  Jubileumsfestligheternas gick av stapeln i NürnbergHuset på Södermalm i Stockholm. Inbjudna gäster: Alf Åberg (gästföreläsare) Bo Hörner med hustru Monica Göran Tode (CMHS) med hustru Kerstin Solveig Tollstedt med make Anders Bland programpunkterna kan framhållas: Alf Åberg, föredrag om Sverige och armén under stormaktstiden. Ordförandens (Lars Ekerborn) högtidstal. Överlämnande av gåva till MHS i form av utfästelse om finansiering av ett periodiskt "C4-stipendium", att disponeras av MHS. Prisutdelning i etapp1 av jubiléumsutmaningen. Priset gick till Christopher Bengtsson för "Robinsons återkomst". Ref. C4-nytt nr 19.  
Kjell Mellberg framförde nedanstående jubiléumslimerick nr 1, ett beställningsverk från styrelsen. 

 Christopher Bengtsson framförde nedanstående jubiléumslimerick nr 2, ett beställningsverk från styrelsen. 
För elva år se'n uti Västern den Vilda ett C3I-gäng fick idén att nå't klubbaktigt bilda. Så började C4's bana i ett lättare rus kan man ana. men de droppar som njöts blev minsann ej förspillda. 

 Det var ett C4-gäng uti Sverige med mottot: "Mot oinvigde man sig värje!" Men mot tre upphöjt till två tioårsfaktorn synes gå! Vad kan år 03 månne det här ge? 
   Lars Ekerborn framförde under sitt högtidstal följande fyra hederslimerickar till hyllning av de fyra grundarna Christopher Bengtsson, Ingvar Johansson, Ingvar Vänman och Lennart Andersson: 
 En mångkunnig Bengtsson från FMV reste ut för att tekniska nyheter se. På bassängkanten sade det klick, och kamraterna såg i hans blick att något viktigt höll på att med C4 ske. 

 En kamrat Johansson från Teub då var bassängkamrat med målsökar'n på. Han förstod på ett kick när idéer nå'n fick som kunde nyttjas att mot C4 gå.    En Vänman i gänget var konsultativ på systemutveckling helt kreativ satte över i:et en prick innan de andra sade hhick och så var C4 nästan operativ. 

 En Andersson var en av de fyra som kunde varit fem lade säkert på konstruktionen en rem när han sade det förlösande vi måste ha en ordförande och bildar C4 när vi kommer hem.    
Lars Ekerborn honorerade Solveig Tollstedt, "som under lång tid har varit en stöttepelare bakom  några av styrelsekamraterna från dåvarande BEAB". 
Lars G Nilsson efter att ha läst upp den officiella prismotiveringen för priset i etapp 1 av jubiléumsutmaningen.  
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Vi hyllar nu Solveig från Järfälla hon hjälpte C4 länge att styra och ställa När Jorg menade sådär och ungefär var Du vår viktiga tusenkonstnär Vi tackar Dig, hjälpsamhetens och inspirationens källa. 

 En berömvärd skribent i vår Skara har vår utmaning lyckats besvara med en pjäs som helt visst efter tio års frist som repris han nog lyckas försvara 
   Lars Ekerborn hyllade två personliga jubilarer, Gerdt Stangenberg (80 år) och Malte Jönson (60 år)  med var sin limerick, författade av Kjell Mellberg respektive Christopher Bengtsson:  
Kjell Mellberg  Christopher Bengtsson 
En 80-årig överste från Hedemora han hörde till de strateger stora. I avsaknad av senilitet hade han enorm aktivitet. Han ville inte inflytandet förlora. 

 Det var en Jönsons Malte från Örgryte, som 60-årig ställdes inför byråbyte. Men med spänstig bravur han visste ju hur få karriären sin att sig som ny te.    Malte Jönson som tack för uppvaktningen  Lars Fransson, en extra jubiléumslimerick: Till C4 just nu på Söder och alla dess systrar och bröder jag säger blott att er hyllning mig glatt. Jag blir uti facet helt röder. 

 Varje ledningssystemsarbetsmyra vill in i sällskapet C fyra låt oss därför i dag i vårt vinnande lag idka tioårshögtidsfestyra.    Kjell Mellberg   Det var ett litet gäng ifrån Bromma som undrade hur det sig kunde komma, att styrelsen kunde veta vad segraren kunde heta. Det skulle ju anonymitet förekomma. 
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Arbetsmöte 1992-11-25 Mötet hölls hos NobelTech i Järfälla (värd: Jaak Urmi). Inbjudna gäster: Örjan Eriksson, Telub och Staffan Ericsson, Nobeltech. Staffan Ericsson (gäst), föredrag om och demonstration av MRT, Multi Radar Tracking. Leif Jüring, inträdesföredrag om databasteknikens plats i den blivande försvarsgemensamma referensmodellen för C3I-system. Ref. C4-nytt nr 18.  Lars Ekerborn  Per G Nilsson En krigsplacerad direktör ifrån "Västgötaslätta" hälsas välkommen som gäst uti C4 med rättaHan svarar med stor kreativitet för hela Tuabs konsultativitet och har kanske en historia från "bôgda" å berätta 

 Det var en garçon ifrån Växjö som i C4 ej ville självdö Han höjde sin röst det är nu sen höst här kommer en karjalainen, mondieu 

   Christopher Bengtsson   Lars Ekerborn från ElektroL som är värd för oss i denna kväll han limericken berätta' om Örjan ifrån slätta Nu vi väntar på Örjans repell 

  

      Arbetsmöte 1992-10-06 Två nya aspiranter, Anders Johnson och Per G Nilsson, hälsades välkomna. Jan-Erik Gustafsson, inträdesföredrag: "En viktig komponent i ett framtida ledningssystem". Per G Nilsson, inträdesföredrag: "Den verklige användaren!". Ref. C4-nytt nr 17.  Christopher Bengtsson  Lars Holmberg med färska underrättelser från Nordanvind-övningen: 
Det var Jan-Erik Gustafsson ifrån Vreten som gav sig in i den rådande uppfattningssmeten När han förklara' sin idé vi sa: "vänta bara får du se!" det här är nå't som vi inte riktigt vet än 

 Om lottachefen i Hakkas i Dokkas ett och annat det snakkas För varje år presenter hon får med vet inte vem som skall takkas 
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Årsmöte 1992-05-19 Bengt Larsson avgick som sekreterare. Som ny dito invaldes Lars G Nilsson. Ordföranden utmanade medlemmarna i Jubiléumsutmaningen, som går ut på att "bäst beskriva utvecklingen de närmaste 10 åren (räknat från jubiléumsåret 1993) inom vårt verksamhetsområde". Vinnande bidrag utses 2003 av den dåvarande styrelsen. Nuvarande styrelse kommer att redan under jubiléumsåret 1993 dela ut ett specialpris till "bästa förslag" utan tillgång till facit. Dagens programpunkt var en förberedd diskussion över ämnet "Den framtida militära chefens behov av informationssystem och datorstöd för operativ och taktisk ledning". Inledare var Gert Stangenberg, Claes Sundin och Kjell Mellberg. Ref. C4-nytt nr 16.  S Ingvar Åkersten  Anders Mattsson En säkerhetschef skall bestyra klok kamp mot all IT-ohyra. Därtill krävs, som vi vet IT-integritet, som ett certifikat kan bedyra. 

 Det var en ung överste från Skara som aldrig nånstans syntes fara för hans dataprogram det letade fram och sa' att var tuva var en fara    Göran Tode  Bengt Larsson There was a computerman from Japan whose poems never would scan. They said: That won't do! He answered I know but I always try to get as much information into the computer as I possibly can. 

 E avgående sekreterare från Haga har alls ingen anledning att sig beklaga, Det har varit en trivsam tid men ibland ett något strävsamt id. Men gode bröder ta åter en konjak och en kaga. 
   Christopher Bengtsson och Nils-Olov Karlberg  Sten Sörenson och Håkan Samelius Det var glosögd strateg från Koskullskulle som till sin fru sa' om vi för ros skull skulle utrustad, men utan karta vara så egensinnigt smarta att vi bestiger en särskilt mullig kulle. 

 En elektroladdad kille från Ladugårds Gärde höll idag ordning på de lärde. Liten tuva stjälper ofta stort lass/dass tidig information kan då komma till pass detta var av skitbra värde.    Sten Sörenson och Håkan Samelius   En renhårig kille från Segeltorp kan tyckas vara en olyckskorp som tidigt Malte skall möta och KAFUS-kravspecar nöta Hoppas bägge har ork! 
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Arbetsmöte 1992-03-12 Nye aspiranten Jan-Erik Gustafsson hälsdes välkommen. Bertil Nilsson, inträdesföredrag: "Telekom, Quo Vadis?". Paneldebatt över ämnet "Taxonomi i Akronymvärlden". Paneldeltagarna, som alla framförde förberedda inlägg, bestod av Björn Kwarnmark,  Lars G Nilsson, Ingmar Hansson och Staffan Löf. Tre av sällskapets bemärkta limerickförfattare fick i uppdrag av panelen att författa var sin limerick med användande av de vanliga akronymerna OOA, MMI, KBS och OSF, samt därtill ordet Ada. Ref. C4-nytt nr 15.  Kjell Mellberg (beställd limerick nr 1)  Christopher Bengtsson (beställd limerick nr 2) Det var en kapten ifrån Ymer som kunde en mängd akronymer OOA, Ada, MMI, KBS, OSF och CIT men hans mannar begrep knappt ett skit så dom sa: "Använd för fa'n synonymer"! 

 Det var en ung dam från Kanada som med KBS lärt sig programmera i Ada. Hon sa': "Mitt MMI är nog skralt, nå't som OSF ej har valt, men kanske jag klarar en OOA, da?"    Lars Ekerborn (beställd limerick nr 3)  Christopher Bengtsson på eget bevåg Det var en mullig Ada med MMI, som tyckte OSF var mest barbari. Hon kände mera för KBS och kunde DOOa med finess på heta linjen i Bertils maskineri. 

 There was ayearning girl from USA but acronyms scared her boy-friend away, because when going to bed IMPOTENT LAD she said which means I,M Prepared Overwillingly To  Extend the Night To make Love All the Day.       Arbetsmöte 1992-01-29 Samkväm med damer på ELECTRUM och ERA. Presentationer och föredrag av Bertil Nyberg (ELECTRUM), Christopher Bengtsson, Kurt Hellström (ERA), Stellan Nennerfelt och Olof Lenneman (ERA). Ref. C4-nytt nr 15.  Li M Eric (pseudonym för Kurt Hellström)  Lars Ekerborn 
De' va' några från ett sällskap C4 som, i sin kunskapstörstande yra, ville svensk industri studera beträffande radioteknik med mera och fick naturligt mot Ericsson styra. 

 Det var ett Ericsson-företag uti Kista med C4-sällskapet på sin besökslista. Olle och Stellan visade grejor, bättre och mindre men Curt får nog nytt bekymmer att lindre ty små lurar blir allt lättare att mista.       
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Arbetsmöte 1991-12-04 Manuel W Wik, föredrag: "Förslag till frågeställningar att analysera efter Gulfgriget 1991". Anders Mattsson, inträdesföredrag om LIST, referenslab och C3I-lab. Ref. C4-nytt nr 14.  Kjell Mellberg  Christopher Bengtsson Ett ogift par ifrån Als skulle döpa sin son, va' befalls. men prästen han tyckte, så liten han va', vartill modern då rodnande sa': det var faktiskt inte menat att bli nå'nting alls. 

 Det var en Kjell Mellberg från Järfälla som hörde till middagstalarna, de sälla. Han sig ofta upp ställde och nå't kvickt ur sig vällde som för oss till förtret kunde ställa.       Arbetsmöte 1991-10-02 Lars Fransson, föredrag: "Teknisk simulering - Några tidiga C3I-lab". Göran Brauer, föredrag: "Utveckling av lednings- och informationssystem för FV". Ref. C4-nytt nr 13.  Ingemar Widegren   En kvinnlig furir från T2 kunde aldrig få truppen att stå när den sprang i galopp hon ropade stopp med den fortsatte glatt att gå på 

  

      Årsmöte 1991-05-22 Sune Ekfeldt valdes till ny klubbmästare/kassör efter Bo Gustafsson. Sven-Olof Olsson (gäst), föredrag: "Ledningssystem och ledarskap". Gert Schyborger (gäst), föredrag: "Industrins kompetensbehov för ledningssystemutveckling". Ref. C4-nytt nr 12.  Christoher Bengtsson  Lars G Nilsson Det var ett gäng ifrån stockholmstrakten som hade väldigt sjå att passera K1-vakten. Väl komna in de diskutera' hur ledning skulle fungera. Bröder, det sista ordet är ej sagt än! 

 En BEAB-anställd från Järfälla fick en snaps först i sig nederhälla för att bli spirituell nog för att nu ikväll en ny limerick våga framställa.       
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Arbetsmöte 1990-12-04 Göran Tode, föredrag: "Människa - Taktik - Teknik". Lars G Nilsson, inträdesföredrag: "Prototyping i C3I-lab-miljö, som en del av systemutvecklingsprocessen". Ref. C4-nytt nr 10.  Lars G Nilsson som tack för maten   
En ny aspirant ifrån Nacka vid klubbmästar'ns sida vill tacka. För ypperlig mat serverad på fat. Nu vill vi få konjak och snacka. 

  

      Årsmöte 1990-05-15 Mötet hölls på Näsby Slott och med damer. Värd var slottsintendenten Sven Öberg, som under årsmötesförhandlingarna visade damerna runt i slottet. Bo Hugemark (gäst), föredrag: "Beslutsfattandet - teori och verklighet i ett historiskt perspektiv". Vid middagen avkunnades dom i ordförandens i C4-nytt nr 7 utlysta "limerick-utmaning". Juruns utslag blev att Kjell Mellbergs limerick (se nedan) vann.  Ref. C4-nytt nr 8.  Kjell Mellberg   Det var en Commander från Gärdet som ej i tekniken såg värdet tills en sanningens da' någon tekniker sa' det är det som är det framtida svärdet. 

  

     Urlimericken (ordförandens limerick-utmaning), mars 1990 Ref. C4-nytt nr 7.  Lars Ekerborn   En glad programmerare från Kista ville ej sin personlighet mista Blev det fel i syntaxen tog han gärna fram saxen och klistra' samman sin lista. 

  

      


