
Historien om WikiKS 

Initiativet till ett projekt om Karolinska Sjukhusets historia kom från två håll. Ingemar 
Ernberg som i egenskap avordförande i KI:s Kulturråd skrev ett mail med förslag till 
projektgrupp för sjukhusets historia i december 2014. Medicinhistoriska museets 
vänförening tog samtidigt upp behovet av att spara historiskt viktiga föremål och dokument 
inför flytten till NKS. Förslagen utmynnade i ett konstituerande möte den 8 januari 2015 med 
Ingemar Ernberg som ordförande. Gruppen presenteras på hemsidan.   

Under våren 2015 påbörjades arbete med en hemsida. Namnen Wikipedia och Karolinska 
Sjukhuset kombinerades till WikiKS som registrerades och hemsidan (wikiks.se) skapades för 
att samla all information om ”gamla” KS. Björn Wiklund utsågs till webbredaktör. Ett stort 
antal personer kontaktades för att skriva om KS, och det finns nu ett omfattande material på 
hemsidan under bland annat följande rubriker: 
 

• Klinik- och verksamhetsskildringar 
Beskrivningar om olika verksamheter och kliniker. 

• Mikrobiografier 
 Viktiga KS-personer presenteras med foto och kort text. Denna grupp 
behöver utökas för att ge sällskap åt Torsten Gordh. 

• Filmer och bildspel 
•  

Här finns filmer om bland annat 
den första pacemakern. Det 
senaste är ett helt nytt och för 
WikiKS producerat bildspel från 
barnkliniken, kort innan den 
flyttade, se bild!  

 

• Konst 
Konsten på KS finns rikligt 
presenterad. Här visas 
väggmålningen i entrén 

• Anekdoter 
Så här kunde det gå till förr enligt 
anekdotförfattarna! Sanningshalten 
kan inte garanteras i dessa bidrag. 

• Övergripande historia och 
litteratur 
Här har vi samlat litteratur och information om 
KS, bland annat finns hela jubileumsboken 
1940-1990. 

• Personliga minnen från KS-tiden 
Dessa bidrag ger intressant inblick i KS´ historia. 

Torsten Gordh  
(1907 – 2010) 

 

http://www.wikiks.se/2017/08/29/verksamhetsbeskrivningar/
http://www.wikiks.se/2017/09/04/mikrobiografier/
http://www.wikiks.se/2017/05/25/filmer/
http://www.wikiks.se/2017/04/08/konst-3/
http://www.wikiks.se/2017/03/18/anekdoter/
http://www.wikiks.se/2017/02/25/overgripande-historia-och-liknande/
http://www.wikiks.se/2017/02/25/overgripande-historia-och-liknande/
http://www.wikiks.se/2017/01/25/personliga-minnen-fran-ks-tiden/


WikiKS-seminarier 

 

Hittills har WikiKS-gruppen ordnat fyra seminarier för att sprida information 
om Karolinska Sjukhuset och för att få in mer material. Programmen ses 
nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moderatorer Ingemar Ernberg, Bertil Hamberger 

Välkommen, inledning 
Ingemar Ernberg 

Milstolpar i Karolinska Sjuhusets historia 

Jan Lindsten 

Medicinhistorisk inventering och planen för 

WikiKS 
Björn Wiklund 

Letande i Karolinska sjukhusets gömmor 
Torgny Svenberg, Håkan Eriksson 

Litteratur om Karolinska Sjukhuset 
Gunilla Bolinder 

Vittnesseminarium – en metod för att skapa 

historiskt källmaterial  
Olof Ljungström, Daniel Normark 

Tidsplaner för utflyttning till NKS 

Gabrielle Åhlberg Hillert 

Frågor och diskussion om det fortsatta arbetet 

Seminarium om 

”WikiKS” 

Ett dokumentationsprojekt 
om gamla Karolinska 

Sjukhuset 
Lokal: Nanna Svartz Auditorium 

Tid: Måndag 11 maj 2015  kl. 15-17 



 

 

Ett års jubileumsmöte i Nanna 
Svartz aula 16-01-19 

Moderatorerna Ingemar Ernberg 
till vänster och Bertil Hamberger till 
höger. Fotograf Håkan Eriksson. 



  

Wikiksgruppen 
Sittande från vänster Gunilla Bolinder, Bertil Hamberger, Göran Falkenberg, Jan Lindsten 
Stående från vänster: Björn Wiklund, Ingemar Ernberg, Daniel Normark, Torgny Svenberg. 
Närvarande men fotograf Håkan Eriksson. Frånvarande Olof Ljungström. 

 



 

Jan Lindsten ovan och Gunilla Bolinder nedan Ingemar Ernberg ovan. Lars Irestedt sjunger till Lyxorkestern nedan 

Fotograf Håkan Eriksson 


