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ARKIVBESKRIVNING
Syftet med det här arkivet är bevara dokument från några skeden under det senaste halvseklet som
fått betydelse för utvecklingen av svensk samhällsvetenskap och humaniora. Jag har själv varit
delaktig i förloppen men min ambition har inte varit att lyfta fram mina egna insatser utan att samla
och digitalisera material av intresse även för andra som försöker förstå dessa aspekter av
samtidshistorien.
Sverige är ett litet land och starkt importberoende i fråga om intellektuella traditioner.
Arkivhandlingarna vittnar om det sena 1960-talets och 1970-talets införsel av tankegods och litteratur
från främst tyskt språkområde, franska traditioner under 1980-talet, nordamerikanska metoder för
hantering av digital litteratur under 1990-talet, och förfinade franska metoder för empiriska kulturoch utbildningssociologiska undersökningar under 00-talet. Vidare inrymmer arkivet material som
dokumenterar utvecklingen på svensk botten av några olika forskningsinriktningar:
utbildningssociologi, kultursociologi, utbildningshistoria samt internetteknologiska tillämpningar
inom samhällsvetenskap och humaniora.
Andra sammanhang må ha varit av större historisk betydelse och mer förtjänta att bli
ihågkomna men eftersom jag varit med på ett hörn i de nämnda skeendena har jag genom åren samlat
på mig material och erfarenheter.
Det har varit mest angeläget att bevara och digitalisera dokument som vittnar om genesen, den
tidiga utvecklingen av olika förlopp. För att förstå en intellektuell strömning när den vunnit större
utbredning kommer man ganska långt med publicerat material men i utforskandet av inledande
skeden är opublicerat material oundgängligt: brev, dagboksanteckningar, utskick, mötesnoteringar,
manuskript, föreläsningsstolpar, fakultetsopponentens eller kommentators manus inför oppositioner
och seminarieventileringar, duplicerade bulletiner o.likn. Även fotografier är användbara källor men
har (ännu) inte införlivats med arkivet, däremot en del ljudupptagningar och filminspelningar från
möten, seminarier, intervjuer, föreläsningar och liknande.
Jag har varit restriktiv med att ta med publicerat material, i synnerhet från den digitala eran
(som gradvis under 1980-talet och med full kraft under 1990-talet avlöste pappersepoken). Sådant är
– eller torde bli i sinom tid – lätt åtkomligt i digitala format, exempelvis hos DiVA. De publicerade
alster som ändå ingår i arkivet kan göra de olika händelseförloppen mer begripliga. Exempel är
tidskrifter som de inblandade i olika skeenden tog starka intryck av och ibland medarbetade i. Sålunda
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finns i det fysiska arkivet kompletta samlingar av relevanta årgångar av Häften för kritiska studier
(i serien G1G) som var ett centralt organ för 70-talets universitetsvänster, den danska tidskriften
Unge pædagoger (i serien G2B) som betydde mycket för somliga bland 1970-talets svenska
skolaktivister, och Kris (i serien G1G) som förberedde den nyorientering, dåförtiden kallad
poststrukturalism, som skulle komma att sätta sin prägel på 1980-talets intellektuella scen.
Jag föreställer mig att den som använder arkivet kan vilja slippa leta upp sådant material även om det
är tillgänglig på annat håll.
Arkivet är organiserat i följande breda teman: (1) studentrörelsen i slutet av 1960-talet och
under 1970-talet, (2) skolaktivismen och revitalisering av bildningstanken fr.o.m. 1970-talet,
receptionen av (3) tyska och (4) franska forskningstraditioner, (5) utvecklingen av svensk utbildningsoch kultursociologi, samt forskning inom områdena (6) digital litteratur), (7) utbildningshistoria och
(8) utbildningsvetenskap.
Vart och ett av dessa åtta sammanhang motsvaras av delserier i arkivets avdelning F
(digitaliserade ämnesordnade handlingar) och G (icke digitaliserade ämnesordnade handlingar).
Samma tematiska organisering används i serierna B och C (digitaliserade resp. icke digitaliserade alster
som jag själv författat eller medförfattat, redigerat eller översatt –material som således inte inkluderas
i serierna F och G), samt i serierna D och E (digitaliserade resp. icke digitaliserade brev med mig som
adressat).
Inte bara de icke digitaliserade utan även de digitaliserade handlingarna finns bevarade som
fysiska original i kapslar. Dock är det digitala arkivet inordnat i egna serier för att det ska kunna
hanteras för sig oberoende av det fysiska. Att blanda digitaliserat och icke digitaliserat material huller
om buller vore opraktiskt.
En annan nödvändig uppdelning är den mellan publikt tillgängliga handlingar (open access) och
sådana som är avsedda bara för forskningsändamål o. likn. och för vilka tillstånd krävs för åtkomst.
På webben ligger digitaliserade versioner av de sistnämnda handlingarna i lösenordskyddade
kataloger. Där har de placerats av olika anledningar, såsom upphovsrättskäl, att författare eventuellt
inte godkänt publik spridning, att de innehåller känsliga uppgifter on identifierbara personer – eller i
de flesta fall helt enkelt för att det är fråga om mindre läsbara eller läsvärda texter, utkast till sådana
som i slutversioner finns tillgängliga i det publika arkivet och så vidare, det vill säga alster av föga
intresse för andra än nördar.
Åtskilt från det egentliga arkivet finns ett fysiskt handbibliotek (serierna H och J) som helt
enkelt inrymmer valda delar av de litteratursamlingar jag genom åren haft i bokhyllor inom räckhåll.
Det är nu ordnat på samma vis som arkivet, vilket innebär att uppdelningen i litteratursamlingar
återspeglar ovan nämnda åtta teman. Medan arkivet är tänkt att erbjuda underlag för det historiska
studiet av vad som hänt under olika skeden, är litteraturen i handbiblioteket mindre användbar för
sådana ändamål och dessutom som regel någorlunda lätt åtkomlig via bibliotek eller på annat sätt. För
att utnyttja arkivet behöver man inte tillgång till handbiblioteket. Egentligen är det nog mindre
litteraturen i sig än förteckningarna över densamma som möjligen kan vara till någon glädje för den
historiskt intresserade som vill ha besked om vilken läsning som var central för mig och likasinnade i
olika intellektuella miljöer i olika skeden.
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ARKIVFÖRTECKNING

A. Historik
Detta arkiv tillkom av nödtvång. Jag hade framemot mitten av 2010-talet råkat i en situation som
många till åren komna akademiker är bekanta med. I över fyrtio år hade jag kunnat använda det mesta
av ett helt våningsplan på 100 kvm i vår stora gamla kåk på Lidingö som arbetsutrymme. Här stod
bokhyllor och lagerhyllor i täta rader längs väggarna och på golvet i rummen, i katakombliknande
korridorer och i talrika skrubbar. Detta var det överskuggande problemet när hustrun Charlotta och
jag förberedde flytten till en mindre boning. Jag skänkte bort umbärliga böcker och körde tonvis med
cellulosa till sopstationen men litteratursamlingar, pärmar och kapslar som jag ville bevara, för såväl
eget bruk som med tanke vår forskningsgrupps aktuella och framtida behov, var jag tvungen att
sprida ur. Ett par arbetsrum i den nya bostaden rymde inte så mycket fast jag klämde in hyllor
överallt, även över fönster och dörröppningar. Merparten av materialet hamnade i ett större
Shurgardförråd och i diverse lokaliteter vid Uppsala universitet där forskningsgruppens samlingar,
liksom en del material jag tagit med från tidigare arbetsrum vid KTH, redan fyllde många hyllmeter.
Alltsammans blev oöverblickbart och därmed ganska oanvändbart. Katalogisering och
digitalisering krävdes för att jag skulle kunna hålla reda på materialet och arbeta med det utan fysiska
original nära till hands. När jag år 2013 gick jag i pension, dock fortsatt verksam vid Uppsala
universitet som emeritus i utbildningssociologi med placering vid Sociologiska institutionen, började
jag ordna ett arkiv som förhoppningsvis kunde bli av något intresse för andra och inte bara för mig
själv och de närmaste medarbetarna. Jag valde att organisera det som ett personarkiv vars kärna är ett
urval av vad jag samlat på mig under ett halvsekel i olika intellektuella miljöer där jag rört mig, från
studentaktiviståren i Lund under det sena 1960-talet och framöver. Det mesta härrör från min
verksamhet som akademisk forskare och lärare, först vid Lärarhögskolan i Stockholm, från och med
1997 vid Uppsala universitet som den förste innehavaren av lärostolen i utbildningssociologi, och
parallellt med det sociologiska värvet under perioden 1992–2003 som forskare på deltid, oftast
halvtid, vid Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.
Utöver materialet som jag ursprungligen sparat bara för egna och medarbetarnas behov, jämte
kompletteringar i efterhand, har jag i arkivet inkluderat en del av det som legat på den publika
internetsajt för Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) som jag ansvarat för
från och med början av 1990-talet (alltså redan innan tillkomsten av WWW). För denna sajt använde
jag under forskningsgruppens första femton år serverutrymme vid KTH (på adressen
www.nada.kth.se/~broady/). År 2006 flyttades sajten till Uppsala universitet i och med att jag där
fick möjlighet att skapa en egen underdomän (skeptron.uu.se).
Förmodligen överskattar jag eftervärldens intresse för vad jag själv uppfattat som viktiga
omvandlingar i de intellektuella fälten men arkivbestyren har åtminstone bättrat på min egen
förståelse av sammanhang i vilka jag ingått under olika skeden av livet. ”Autoanalys” är det namn som
Pierre Bourdieu givit åt dylika övningar.
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B. Digitaliserat egentillverkat
Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Serie B innehåller digitaliserade alster med Donald Broady som (med)författare, (med)redaktör
eller (med)översättare. Alltsammans kronologiskt arkiverat enligt årtal och datum; dateringen
framgår av filnamnet.

BAV Digitaliserade video- och ljudupptagningar i anslutning till serie B
Underserien BAV som ingår i serien B innehåller audiovisuella dokument från föreläsningar,
seminarier, intervjuer och andra sammanhang där D. Broady varit särskilt engagerad

C. Icke digitaliserat egentillverkat
Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Serie C innehåller icke digitaliserade alster med Donald Broady som (med)författare,
(med)redaktör eller (med)översättare. Alltsammans kronologiskt arkiverat enligt årtal och datum;
dateringen framgår av filnamnet.

D. Digitaliserade brev till Donald Broady
Fysisk lokalisering: Järlasjön.

E. Icke digitaliserade brev till Donald Broady
Fysisk lokalisering: Järlasjön.
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F. Ämnesordnade handlingar, digitaliserade
Fysisk lokalisering: Järlasjön.
I serie F ingår inte handlingar som arkiverats i serie B.

F1. Handlingar rörande studentrörelsen kring 1968 och den följande
omvandlingen av intellektuella fält, digitaliserade
F1A. Digitaliserade handlingar rörande Marxistiska litteraturgruppen (MLG), Lund
F1B. Digitaliserade handlingar rörande studentrörelsen i Lund, förutom MLG
F1C. Digitaliserade handlingar rörande studentrörelsen i Stockholm och den följande
omvandlingen av intellektuella fält
F1D. Digitaliserade handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU),
Socialisationskretsen (krets 11)
F1E. Digitaliserade handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), övriga kretsar
förutom krets 11
F1F. Digitaliserade handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), förutom kretsar
F1G. Digitaliserade handlingar rörande studentrörelsen på annat håll kring 1968 och den
följande omvandlingen av intellektuella fält
F1J. Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande studentrörelsen kring 1968 och den
följande omvandlingen av intellektuella fält

F2. Handlingar rörande skolkritiken efter 1968 och bildningstankens renässans,
digitaliserade
F2A.
F2B.
F2C.
F2D.
F2E.
F2H.

Digitaliserade handlingar rörande Skolarkivet
Digitaliserade handlingar rörande Kritisk utbildningstidskrift (KRUT)
Digitaliserade handlingar rörande Socialistiska skolarbetare (SOL)
Digitaliserade handlingar rörande övrig skolkritik
Digitaliserade handlingar rörande bildningstankens renässans
Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande skolkritiken efter 1968 och
bildningstankens renässans

F3. Handlingar rörande receptionen av tyska forskningstraditioner, digitaliserade
F3A.
F3B.
F3C.
F3F.

Digitaliserade handlingar rörande kritiken av den politiska ekonomin
Digitaliserade handlingar rörande tysk kvalifikationsforskning
Digitaliserade handlingar rörande övriga tyska forskningstraditioner
Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande receptionen av tyska forskningstraditioner
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F4. Handlingar rörande receptionen av franska forskningstraditioner, digitaliserade
F4A. Digitaliserade handlingar rörande Centre de sociologie européenne (CSE)
F4B. Digitaliserade samlingen Actes la recherce en sciences sociales
F4C. Digitaliserade skrifter och föreläsningar av Pierre Bourdieu
F4D. Digitaliserade skrifter av medarbetare vid och kring CSE, förutom Bourdieu
F4E. Digitaliserade handlingar rörande import och reception av Bourdieutraditionen
F4F. Digitaliserade handlingar rörande receptionen av övriga franska forskningstraditioner
(i synnerhet poststrukturalistiska)
F4I. Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande receptionen av franska
forskningstraditioner

F5. Handlingar rörande svensk utbildnings- och kultursociologi, digitaliserade
F5A. Digitaliserade handlingar, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)
F5A01. Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), allm., digitaliserat
F5A02. Geometrisk sociologi, allm., digitaliserat
F5A03. Forskning om det sociala rummet och livsstilar, digitaliserat
F5A04. Forskning om maktfältet och eliter, digitaliserat
F5A05. Forskning om utbildning, digitaliserat
F5A20. Forskning om fält, allm, digitaliserat
F5A21. Konstens fält, digitaliserat
F5A22. Litteraturens fält, digitaliserat
F5A23. Vetenskapens fält, digitaliserat
F5A24. Religionens fält, digitaliserat
F5A25. Musikens fält, digitaliserat
F5A40. Arkeologins fält, digitaliserat
F5A41. Medicinens fält, digitaliserat
F5A60. Kvinnosakens fält kring 1900, digitaliserat
F5A61. Djursholms villastads relation till maktfältet, digitaliserat
F5A70. Knut Oscar Broady, biografiskt material, digitaliserat
F5A71 Harry W. Broady, biografiskt material, digitaliserat
F5A71-T2A. Fam. Harry Broady (1878–1945) & Olga Broady, f. Egnell (1887–1960), t.o.m. 1938
F5A71-T2B. Fam. Harry & Olga Broady fr.o.m. 1939
F5A71-T2C. Harry Broady fr.o.m. 1909 t.o.m 1938
F5A71-T2D. Harry Broady fr.o.m. 1939
F5A71-T2E. Olga Egnell t.o.m 1908
F5A71-T2F. Olga Broady fr.o.m. 1909 t.o.m. 1938.
F5A71-T2G. Olga Broady fr.o.m. 1939
F5A71-T2H. Arthur Broady (1911–1985) t.o.m. 1938
F5A71-T2I. Arthur Broady fr.o.m. 1939
F5A71-T2J. Donald O. Broady (1917–2011) t.o.m. 1938
F5A71-T2K. Harry Broady Jr (1921–) t.o.m. 1938
F5A71-T2L. Harry Broady Jr fr.o.m. 1939
F5A71-T2Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Harry & Olga Broady

F5A99 Forskning om fält, varia, digitaliserat
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F5B. Digitaliserade samlingen Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och
kultursociologi (SEC Research Reports)
F5C. Digitaliserade samlingen Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers)
F5D. Digitaliserade samlingen Liber, svenska utgåvor
F5E. Digitaliserade samlingen Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi
F5F. Digitaliserade samlingen Praktiske grunde
F5G. Digitaliserade handlingar rörande undervisning i anslutning till SEC
F5H. Digitaliserade handlingar rörande evenemang (konferenser, seminarier, gästföreläsningar,
forskarutbyten etc) i anslutning till SEC
F5I. Digitaliserade handlingar rörande etableringen av utbildningssociologi som forsknings- och
utbildningsämne vid Uppsala universitet
F5J. Digitaliserade handlingar rörande övrig verksamhet i anslutning till SEC
F5M. Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande utbildnings- och kultursociologi, förutom
SEC

F6. Handlingar rörande digital litteratur, digitaliserade
F6A.
F6B.
F6C.
F6F.

Digitaliserade handlingar rörande forskningsprogrammet Digital litteratur
Digitaliserade handlingar rörande Learning Lab
Digitaliserade handlingar rörande övrig digital litteratur
Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande datalogi och digitalisering

F7. Handlingar rörande utbildningshistoria, digitaliserade
F7A.
F7B.
F7C.
F7D.
F7E.

Digitaliserade handlingar rörande utbildningshistorisk forskning i anslutning till SEC
Digitaliserade samlingen Meddelanden från Forum för pedagogisk historia
Digitaliserade samlingen Utbildningshistoriska meddelanden
Digitaliserade handlingar rörande utbildningshistorisk undervisning
Digitaliserade handlingar rörande utbildningshistoriska konferenser och andra
sammankomster
F7F. Digitaliserade handlingar rörande Nationella forskarskolan i utbildningshistoria samt
Nätverket för utbildningshistoria
F7G. Digitaliserade handlingar rörande övrig utbildningshistoria
F7J. Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande utbildningshistoria

F8. Handlingar rörande utbildningsvetenskap, digitaliserade
F8A. Digitaliserade handlingar rörande utbildningsvetenskap som forskningsfält
F8B. Digitaliserade handlingar rörande Uppsalamodellen och Kollegiet för
utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet
F8C. Digitaliserade handlingar rörande konstnärligt och sociologiskt utforskande av utbildning
F8D. Digitaliserade handlingar rörande försök att förändra lärarutbildningen
F8E. Digitaliserade handlingar rörande övrig utbildningsvetenskap
F8H. Digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande utbildningsvetenskap
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F9. Miscellaneus, digitaliserat
F9A.
F9B.
F9C.
F9D.

Digitaliserade handlingar rörande Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), Birmingham
Digitaliserade samlingverk och tidskrifter med bidrag av Donald Broady
Digitaliserade samlingverk och tidskrifter med bidrag av övriga SEC-medarbetare
Digitaliserade element till en autoanalys
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G. Icke digitaliserade ämnesordnade handlingar
Fysisk lokalisering: Järlasjön.
I serie G ingår inte handlingar som arkiverats i serie C.

G1. Handlingar rörande studentrörelsen kring 1968 och den följande
omvandlingen av intellektuella fält, icke digitaliserade
G1A. Icke digitaliserade handlingar rörande Marxistiska litteraturgruppen (MLG), Lund
G1B. Icke digitaliserade handlingar rörande studentrörelsen i Lund, förutom MLG
G1C. Icke digitaliserade handlingar rörande studentrörelsen i Stockholm och den följande
omvandlingen av intellektuella fält
G1D. Icke digitaliserade handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU),
Socialisationskretsen (krets 11)
G1E. Icke digitaliserade handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), övriga kretsar
förutom krets 11
G1F. Icke digitaliserade handlingar rörande Nordiska sommaruniversitetet (NSU), förutom
kretsar
G1G. Icke digitaliserade handlingar rörande studentrörelsen på annat håll kring 1968 och den
följande omvandlingen av intellektuella fältintellektuella
G1J. Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande studentrörelsen efter 1968

G2. Handlingar rörande skolkritiken efter 1968 och bildningstankens renässans,
icke digitaliserade
G2A.
G2B.
G2C.
G2D.
G2E.
G2H.

Icke digitaliserade handlingar rörande Skolarkivet
Icke digitaliserade handlingar rörande Kritisk utbildningstidskrift (KRUT)
Icke digitaliserade handlingar rörande Socialistiska skolarbetare (SOL)
Icke digitaliserade handlingar rörande övrig skolkritik
Icke digitaliserade handlingar rörande bildningstankens renässans
Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande skolkritiken efter 1968 och
bildningstankens renässans

G3. Handlingar rörande receptionen av tyska forskningstraditioner, icke
digitaliserade
G3A.
G3B.
G3C.
G3F.

Icke digitaliserade handlingar rörande kritiken av den politiska ekonomin
Icke digitaliserade handlingar rörande tysk kvalifikationsforskning
Icke digitaliserade handlingar rörande övriga tyska forskningstraditioner
Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande receptionen av tyska
forskningstraditioner
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G4. Handlingar rörande receptionen av franska forskningstraditioner, icke
digitaliserade
G4A.
G4B.
G4C.
G4D.
G4E.
G4F.

Icke digitaliserade handlingar rörande Centre de sociologie européenne (CSE)
Icke digitaliserade samlingen Actes la recherce en sciences sociales
Icke digitaliserade skrifter och föreläsningar av Pierre Bourdieu
Icke digitaliserade skrifter av medarbetare vid och kring CSE, förutom Bourdieu
Icke digitaliserade handlingar rörande import och reception av Bourdieutraditionen
Icke digitaliserade handlingar rörande receptionen av övriga franska forskningstraditioner
(i synnerhet poststrukturalistiska)
G4I. Handlingar, miscellaneus, rörande receptionen av franska forskningstraditioner

G5. Handlingar rörande svensk utbildnings- och kultursociologi, icke digitaliserade
G5A. Icke digitaliserade handlingar rörande Forskningsgruppen för utbildnings- och
kultursociologi (SEC
G5A01 Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), allm., icke digitaliserat
G5A02 Geometrisk sociologi, allm., icke digitaliserat
G5A03 Forskning om det sociala rummet och livsstilar, icke digitaliserat
G5A04 Forskning om maktfältet och eliter, icke digitaliserat
G5A05 Forskning om utbildning, icke digitaliserat
G5A20 Forskning om fält, allm, icke digitaliserat
G5A21 Konstens fält, icke digitaliserat
G5A22 Litteraturens fält, icke digitaliserat
G5A23 Vetenskapens fält, icke digitaliserat
G5A24 Religionens fält, icke digitaliserat
G5A25 Musikens fält, icke digitaliserat
G5A40 Arkeologins fält, icke digitaliserat
G5A41 Medicinens fält, icke digitaliserat
G5A60 Kvinnosakens fält kring 1900, icke digitaliserat
G5A61 Djursholms villastads relation till maktfältet, icke digitaliserat

G5A70 Knut OscarBroady, biografiskt material, icke digitaliserat
G5A70-U1A. Fam. K.O. Broady (1832–1922) & Emily Broady, f. Westnedge (1838–1902), allmänt
G5A70-U1B. K.O. Broady t.o.m. 1853
G5A70-U1C. K.O. Broady fr.o.m. 1854 t.o.m. 1866.
G5A70-U1D. K.O. Broady fr.o.m. 1867
G5A70-U1E. Emily Westnedge, gift Broady, t.o.m. 1866
G5A70-U1F. Emily Broady fr.o.m. 1867
G5A70-U1G. Francis Oscar Broady (1863–1941)
G5A70-U1H. George Augustus Broady (1864–1951)
G5A70-U1I. Julia Broady, gift Vindahl (1865–1904)
G5A70-U1J. Charles Edward Broady (1867–1902)
G5A70-U1K. Fannie Broady, gift Grove (1869–1949)
G5A70-U1L. Carrie Broady, gift Vidinghoff (1875–1957)
G5A70-U1M. Nellie Broady (1873–1925)
G5A70-U1N. Harry W. Broady Sr (1878–1945) t.o.m. 1908
G5A70-U1Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. K.O. & Emily Broady
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G5A71 Harry W. Broady, biografiskt material, digitaliserat
G5A71-U2A. Fam. Harry Broady (1878–1945) & Olga Broady, f. Egnell (1887–1960), t.o.m. 1938
G5A71-U2B. Fam. Harry & Olga Broady fr.o.m. 1939
G5A71-U2C. Harry Broady fr.o.m. 1909 t.o.m 1938
G5A71-U2D. Harry Broady fr.o.m. 1939
G5A71-U2E. Olga Egnell t.o.m 1908
G5A71-U2F. Olga Broady fr.o.m. 1909 t.o.m. 1938.
G5A71-U2G. Olga Broady fr.o.m. 1939
G5A71-U2H. Arthur Broady (1911–1985) t.o.m. 1938
G5A71-U2I. Arthur Broady fr.o.m. 1939
G5A71-U2J. Donald O. Broady (1917–2011) t.o.m. 1938
G5A71-U2K. Harry Broady Jr (1921–) t.o.m. 1938
G5A71-U2L. Harry Broady Jr fr.o.m. 1939
G5A71-U2Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Harry & Olga Broady

G5A99 Forskning om fält, varia, icke digitaliserat

G5B. Icke digitaliserade samlingen Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och
kultursociologi (SEC Research Reports)
G5C. Icke digitaliserade samlingen Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers)
G5D. Icke digitaliserade samlingen Liber, svenska utgåvor
G5E. Icke digitaliserade samlingen Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och
kultursociologi
G5F. Icke digitaliserade samlingen Praktiske grunde
G5G. Icke digitaliserade handlingar rörande undervisning i anslutning till SEC
G5H. Icke digitaliserade handlingar rörande evenemang (konferenser, seminarier, gästföreläsningar,
forskarutbyten etc) i anslutning till SEC
G5I. Icke digitaliserade handlingar rörande etableringen av utbildningssociologi som forsknings- och
utbildningsämne vid Uppsala universitet
G5J. Icke digitaliserade handlingar rörande övrig verksamhet i anslutning till SEC
G5M. Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande utbildnings- och kultursociologi, förutom
SEC

G6. Handlingar rörande digital litteratur, icke digitaliserade
G6A.
G6B.
G6C.
G6F.

Icke digitaliserade handlingar rörande forskningsprogrammet Digital litteratur
Icke digitaliserade handlingar rörande Learning Lab
Icke digitaliserade handlingar rörande övrig digital litteratur
Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande datalogi och digitalisering
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G7. Handlingar rörande utbildningshistoria, icke digitaliserade
G7A.
G7B.
G7C.
G7D.
G7E.

Icke digitaliserade handlingar rörande utbildningshistorisk forskning i anslutning till SEC
Icke digitaliserade samlingen Meddelanden från Forum för pedagogisk historia
Icke digitaliserade samlingen Utbildningshistoriska meddelanden
Icke digitaliserade handlingar rörande utbildningshistorisk undervisning
Icke digitaliserade handlingar rörande utbildningshistoriska konferenser och andra
sammankomster
G7F. Icke digitaliserade handlingar rörande Nationella forskarskolan i utbildningshistoria samt
Nätverket för utbildningshistoria
G7G. Icke digitaliserade handlingar rörande övrig utbildningshistoria
G7J. Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande utbildningshistoria

G8. Handlingar rörande utbildningsvetenskap, icke digitaliserade
G8A. Icke digitaliserade handlingar rörande utbildningsvetenskap som forskningsfält
G8B. Icke digitaliserade handlingar rörande Uppsalamodellen och Kollegiet för
utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet
G8C. Icke digitaliserade handlingar rörande konstnärligt och sociologiskt utforskande av
utbildning
G8D. Icke digitaliserade handlingar rörande försök att förändra lärarutbildningen
G8E. Icke digitaliserade handlingar rörande övrig utbildningsvetenskap
G8H. Icke digitaliserade handlingar, miscellaneus, rörande utbildningsvetenskap

G9. Miscellaneus
G9A. Icke digitaliserade handlingar rörande Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS),
Birmingham
G9B. Icke digitaliserade, eller blott i urval digitaliserade, samlingverk och tidskrifter med bidrag
av Donald Broady
G9C. Icke digitaliserade samlingverk och tidskrifter med bidrag av övriga SEC-medarbetare
G9D. Icke digitaliserade element till en autoanalys
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H. Digitaliserad litteratur i handbiblioteket.
Fysisk lokalisering: Uppsala universitet och Järlasjön.

H1. Digitaliserad litteratur av betydelse för studentrörelsen efter 1968
H1A. Digitaliserade samlingen Sextioåtta. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

H2. Digitaliserad litteratur av betydelse för skolkritiken efter 1968 och
bildningstankens renässans
H2A. Digitaliserade samlingen Skolkritik. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
H2B. Digitaliserade samlingen Bildning. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

H3 Digitaliserad litteratur av betydelse för receptionen av tyska
forskningstraditioner
H3A.
H3B.
H3C.
H3D.
H3E.

Digitaliserade samlingen Tysk filosofi. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Digitaliserade samlingen Marx primärt. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Digitaliserade samlingen Kritiken av den politiska ekonomin. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Digitaliserade samlingen Alternative. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
Digitaliserade samlingen Sociologisk institut, KU. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet

H4. Digitaliserad litteratur av betydelse för receptionen av franska
forskningstraditioner
H4A. Digitaliserade samlingen Durkheimianerna. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4B. Digitaliserade samlingen Fransk vetenskapsfilosofi. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4C. Digitaliserade samlingen Geometrisk dataanalys Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4D. Digitaliserade samlingen Bourdieu primärt. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4E. Digitaliserade samlingen Bourdieu sekundärt. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4F. Digitaliserade samlingen Actes. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4G. Digitaliserade samlingen Liber (exklusive de svenska utgåvorna). Fysisk lokalisering:
Järlasjön.
H4H. Digitaliserade samlingen Les Pinçons. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
H4I. Digitaliserade samlingen övr. CSE. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4J. Digitaliserade samlingen Callewaert & Co. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
H4K. Digitaliserade samlingen Foucault. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
H4L. Digitaliserade samlingen Edgar Morin. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
H4M. Digitaliserade samlingen Rosenvallon. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
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H5. Digitaliserad litteratur av betydelse för svensk utbildnings- och kultursociologi
H5A. Digitaliserade samlingen Studier av fält. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
H5B. Digitaliserade samlingen Formering för offentlighet. Fysisk lokalisering: Uppsala
universitet.
H5B. Digitaliserade samlingen Formering för offentlighet. Fysisk lokalisering: Uppsala
universitet.
H5C. Digitaliserade samlingen Övr. utbildnings- och kultursociologi. Fysisk lokalisering:
Järlasjön.

H6. Digitaliserad litteratur av betydelse för programmet Digital litteratur
H6A. Digitaliserade samlingen Digital litteratur. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
H6B. Digitaliserade samlingen Strindberg. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

H7. Digitaliserad litteratur av betydelse för utbildningshistoria
H7A. Digitaliserade samlingen universitets- och lärdomshistoria. Fysisk lokalisering: Uppsala
universitet.

H8. Digitaliserad litteratur av betydelse för utbildningsvetenskap
H8A. Digitaliserade samlingen Utbildningsvetenskap, svensk. Fysisk lokalisering: Uppsala
universitet.
H8B. Digitaliserade samlingen Utbildningsvetenskap, tysk. Fysisk lokalisering: Uppsala
universitet.

H9. Digitaliserad litteratur, miscellaneus
H9A.
H9B.
H9C.
H9D.
H9E.

Digitaliserade samlingen Djursholm. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Digitaliserade samlingen Bokhistoria. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
Digitaliserade samlingen Bryggarfältet. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Digitaliserade samlingen Varia. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Digitaliserade samlingen Eventuellt gallras. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
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J. Icke digitaliserad litteratur i handbiblioteket.
Fysisk lokalisering: Uppsala universitet och Järlasjön.

J1. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för studentrörelsen efter 1968
J1A. Fysiska samlingen Sextioåtta. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

J2. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för skolkritiken efter 1968 och
bildningstankens renässans
J2A. Fysiska samlingen Skolkritik. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J2B. Fysiska samlingen Bildning. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

J3. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för receptionen av tyska
forskningstraditioner
J3A.
J3B.
J3C.
J3D.
J3E.

Fysiska samlingen Tysk filosofi. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Fysiska samlingen Marx primärt . Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Fysiska samlingen Kritiken av den politiska ekonomin. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Fysiska samlingen Alternative. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
Fysiska samlingen Sociologisk institut, KU. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

J4. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för receptionen av franska
forskningstraditioner
J4A. Fysiska samlingen Durkheimianerna. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4B. Fysiska samlingen Fransk vetenskapsfilosofi. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4C. Fysiska samlingen Geometrisk dataanalys. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4D. Fysiska samlingen Bourdieu primärt. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4E. Fysiska samlingen Bourdieu sekundärt. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4F. Fysiska samlingen Actes. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4G. Fysiska samlingen Liber (exklusive de svenska utgåvorna). Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4H. Fysiska samlingen Les Pinçons. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J4I. Fysiska samlingen övr. CSE. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4J. Fysiska samlingen Callewaert & Co. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J4K. Fysiska samlingen Foucault. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
J4L. Fysiska samlingen Edgar Morin. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J4M. Fysiska samlingen Rosenvallon. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
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J5. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för svensk utbildnings- och
kultursociologi
J5A. Fysiska samlingen Studier av fält. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J5B. Fysiska samlingen Formering för offentlighet. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J5C Fysiska samlingen Övr. utbildnings- och kultursociologi. Fysisk lokalisering: Järlasjön.

J6. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för programmet Digital litteratur
J6A. Fysiska samlingen Digital litteratur. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J6B. Fysiska samlingen Strindberg. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

J7. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för utbildningshistoria
J7A. Fysiska samlingen universitets- och lärdomshistoria. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

J8. Icke digitaliserad litteratur av betydelse för utbildningsvetenskap
J8A. Fysiska samlingen Utbildningsvetenskap, svensk. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
J8B. Fysiska samlingen Utbildningsvetenskap, tysk. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.

J9. Icke digitaliserad litteratur, miscellaneus
J9A.
J9B.
J9C.
J9D.
J9E.

Fysiska samlingen Djursholm. Fysisk lokalisering: Järlasjön.
Fysiska samlingen Bokhistoria. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
Fysiska samlingen Bryggarfältet. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
Fysiska samlingen Varia. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
Fysiska samlingen Eventuellt gallras. Fysisk lokalisering: Uppsala universitet.
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T. Digitaliserade handlingar rörande släkten Broady
Huvudsakligen av intresse för släkten och inga andra. Av mer allmänt intresse kan handlingarna
rörande Knut Oscar Broady och hans familj vara, varför dessa inte bär signum T utan i stället
infogats i de mer tillgängliga serierna F5A70 och F5A71.

T1. Fam. Knut Oscar Broady (1832–1922) & Emily Broady,
f. Westnedge (1838–1902)
Överflyttat till signum F5A70, se ovan.

T2. Fam. Harry W. Broady (1878–1945) & Olga Broady, f. Egnell (1887–1960)
Överflyttat till signum F5A71, se ovan.

T3. Fam. Georg Ericsson (1881–1929) & Ester Ericsson, f. Jurell (1890–1951)
T3A. Fam. Georg & Ester Ericsson, allmänt
T3B. Georg Ericsson t.o.m. 1913
T3C. Georg Ericsson fr.o.m. 1914
T3D. Ester Jurell t.o.m. 191
T3E. Ester Ericsson fr.o.m. 1914 t.o.m. 1928.
T3F. Ester Ericsson fr.o.m. 1929
T3G. Birgit ”Gittan” Ericsson, gift Holme, (1915–2011) t.o.m. 1938
T3H. Birgit "Gittan" Ericsson fr.o.m. 1939
T3I. Ulla Ericsson (1918–2015) t.o.m. 1938
T3J. Georg ”Nalle” Ericsson (1922–2001) t.o.m. 1938
T3K. Georg ”Nalle” Jurell, f. Ericsson, fr.o.m. 1939
T3Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Georg & Ester Ericsson

T4. Fam. Donald O. Broady (1917–2011) & Ulla Broady, f. Ericsson (1918–2015)
T4B. Fam. Donald O. & Ulla Broady fr.o.m. 1961 t.o.m. 1966.
T4C. Fam. Donald O. & Ulla Broady fr.o.m. 1967
T4D. Donald O. Broady fr.o.m. 1939 t.o.m. 1960
T4E. Donald O. Broady fr.o.m. 1961 t.om. 1966
T4F. Donald O. Broady fr.o.m. 1967 († 2011-05-28)
T4G. Ulla Broady, f. Ericsson, fr.o.m. 1939 t.o.m. 1960
T4H. Ulla Broady, f. Ericsson, fr.o.m. 1961 t.om. 1966
T4I. Ulla Broady, f. Ericsson, fr.o.m. 1967
T4J. Donald G. Broady t.o.m. 1960
T4K. Donald G. Broady fr.o.m. 1961 t.o.m. 1966
T4L. Gunilla Broady (1949– ) t.o.m. 1966
T4M. Gunilla Broady, gift Lundmark, fr.o.m. 1967
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T4N. Maria Broady (1957–) t.o.m. 1966
T4O. Maria Broady, gift Birch-Jensen, (1955–) fr.o.m. 1967
T4Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Donald O. & Ulla Broady

T5. Fam. Donald G. Broady (1946–) & Charlotta Broady, f. Nydahl (1954–)
T5A. Fam. Donald G. & Charlotta Broady
T5B. Donald G. Broady fr.o.m. 1967 t.o.m. 1971
T5C. Donald G. Broady fr.o.m. 1972 t.o.m. 1985
T5D. Donald G. Broady fr.o.m. 1986
T5E. Barbro Nydahl, gift Charlotta Broady, t.o.m. 1985
T5F. Charlotta Broady, född Barbro Nydahl, fr.o.m. 1986
T5G. Buster Broady (1969–) t.o.m. 2008
T5H. Tove Broady (1973–), bytt förnamn till Adina, gift Broady Aasebø
T5I. Emma Broady (1991–) t.o.m. 2009
T5Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Donald G. & Charlotta Broady.

T6. Fam. Buster Broady (1969–) & HildeMarie Farstad Bergersen (1983–)
T6A. Fam. Buster Broady & HildeMarie Farstad Bergersen
T6B. Buster Broady fr.o.m 2008
T6C. HildeMarie Farstad
T6D. Neo Broady (2003–)
T6E. Ona Broady (2011–)
T6F. Frö Broady (2014–)
T6Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Buster Broady & HildeMarie Farstad Bergersen.

T7. Fam. Adina Broady (1973–) & Bjørn Erik Broady Aasebø (1970–)
T7A. Fam. Adina & Bjørn Erik Broady Aasebø
T7B. Adina Broady Aasebø, fr.o.m. 2005
T7C. Bjørn Erik Broady Aasebø
T7D. Alexander Broady Aasebø (2006–)
T7E. Sebastian Broady Aasebø (2007–)
T7. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Adina & Bjørn Erik Broady Aasebø

T8. Fam. Emma Broady (1991–) & Tobias Hammarberg (1984–)
T8A.
T8B.
T8C.
T8Z.

Fam. Emma Broady & Tobias Hammarberg
Emma Broady fr.o.m. 2010
Tobias Hammarberg (1984–)
Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Emma Broady & Tobias Hammarberg
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T9. Övr. släkt
T9A. Mer avlägsna amerikanska släktingar
T9B. Mer avlägsna svenska släktingar
T9K. Lena Hellblom (1948–) t.o.m. 1985 (sambo med Donald Broady fr.o.m. juni 1969 t.o.m.
jan 1986, mor till deras gemensamma barn Buster Broady (1969–) samt Tove Adina
Broady (1973–)
T9L. Lena Hellblom fr.o.m. 1985

U. Icke digitaliserade handlingar rörande släkten
Huvudsakligen av intresse för släkten och inga andra. Av mer allmänt intresse kan handlingarna
rörande Knut Oscar Broady (1832–1922) och hans familj vara, varför dessa inte bär signum U
utan i stället infogats i de mer tillgängliga serierna G5A70 och G5A71.

U1. Fam. Knut Oscar Broady (1832–1922) & Emily Broady,
f. Westnedge (1838–1902)
Överflyttat till signum G5A70, se ovan.

U2. Fam. Harry W. Broady (1878–1945) & Olga Broady, f. Egnell (1887–1960)
Överflyttat till signum G5A71, se ovan.

U3. Fam. Georg Ericsson (1881–1929) & Ester Ericsson, f. Jurell (1890–1951)
U3A. Fam. Georg & Ester Ericsson, allmänt
U3B. Georg Ericsson t.o.m. 1913
U3C. Georg Ericsson fr.o.m. 1914
U3D. Ester Jurell t.o.m. 191
U3E. Ester Ericsson fr.o.m. 1914 t.o.m. 1928.
U3F. Ester Ericsson fr.o.m. 1929
U3G. Birgit ”Gittan” Ericsson, gift Holme, (1915–2011) t.o.m. 1938
U3H. Birgit "Gittan" Ericsson fr.o.m. 1939
U3I. Ulla Ericsson (1918–2015) t.o.m. 1938
U3J. Georg ”Nalle” Ericsson (1922–2001) t.o.m. 1938
U3K. Georg ”Nalle” Jurell, f. Ericsson, fr.o.m. 1939
U3Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Georg & Ester Ericsson

U4. Fam. Donald O. Broady (1917–2011) & Ulla Broady, f. Ericsson (1918–2015)
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U4B. Fam. Donald O. & Ulla Broady fr.o.m. 1961 t.o.m. 1966.
U4C. Fam. Donald O. & Ulla Broady fr.o.m. 1967
U4D. Donald O. Broady fr.o.m. 1939 t.o.m. 1960
U4E. Donald O. Broady fr.o.m. 1961 t.om. 1966
U4F. Donald O. Broady fr.o.m. 1967 († 2011-05-28)
U4G. Ulla Broady, f. Ericsson, fr.o.m. 1939 t.o.m. 1960
U4H. Ulla Broady, f. Ericsson, fr.o.m. 1961 t.om. 1966
U4I. Ulla Broady, f. Ericsson, fr.o.m. 1967
U4J. Donald G. Broady t.o.m. 1960
U4K. Donald G. Broady fr.o.m. 1961 t.o.m. 1966
U4L. Gunilla Broady (1949– ) t.o.m. 1966
U4M. Gunilla Broady, gift Lundmark, fr.o.m. 1967
U4N. Maria Broady (1957–) t.o.m. 1966
U4O. Maria Broady, gift Birch-Jensen, (1955–) fr.o.m. 1967
U4Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Donald O. & Ulla Broady

U5. Fam. Donald G. Broady (1946–) & Charlotta Broady, f. Nydahl (1954–)
U5A. Fam. Donald G. & Charlotta Broady
U5B. Donald G. Broady fr.o.m. 1967 t.o.m. 1971
U5C. Donald G. Broady fr.o.m. 1972 t.o.m. 1985
U5D. Donald G. Broady fr.o.m. 1986
U5E. Barbro Nydahl, gift Charlotta Broady, t.o.m. 1985
U5F. Charlotta Broady, född Barbro Nydahl, fr.o.m. 1986
U5G. Buster Broady (1969–) t.o.m. 2008
U5H. Tove Broady (1973–), bytt förnamn till Adina, gift Broady Aasebø
U5I. Emma Broady (1991–) t.o.m. 2009
U5Z. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Donald G. & Charlotta Broady

U6. Fam. Buster Broady (1969–) & HildeMarie Farstad Bergersen (1983–)
U6A.
U6B.
U6C.
U6D.
U6E.
U6F.
U6Z.

Fam. Buster Broady & HildeMarie Farstad Bergersen
Buster Broady fr.o.m 2008
HildeMarie Farstad
Neo Broady (2003–)
Ona Broady (2011–)
Frö Broady (2014–)
Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Buster Broady & HildeMarie Farstad Bergersen
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U7. Fam. Adina Broady (1973–) & Bjørn Erik Broady Aasebø (1970–)
U7A. Fam. Adina & Bjørn Erik Broady Aasebø
U7B. Adina Broady Aasebø, fr.o.m. 2005
U7C. Bjørn Erik Broady Aasebø
U7D. Alexander Broady Aasebø (2006–)
U7E. Sebastian Broady Aasebø (2007–)
U7. Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Adina & Bjørn Erik Broady Aasebø

U8. Fam. Emma Broady (1991–) & Tobias Hammarberg (1984–)
U8A.
U8B.
U8C.
U8Z.

Fam. Emma Broady & Tobias Hammarberg
Emma Broady fr.o.m. 2010
Tobias Hammarberg (1984–)
Misc., bakgrundsmaterial rörande fam. Emma Broady & Tobias Hammarberg

U9. Övr. släkt
U9A. Mer avlägsna amerikanska släktingar
U9B. Mer avlägsna svenska släktingar
U9K. Lena Hellblom (1948–) t.o.m. 1985 (sambo med Donald Broady fr.o.m. juni 1969 t.o.m.
jan 1986, mor till deras gemensamma barn Buster Broady (1969–) samt Tove Adina
Broady (1973–)
U9L. Lena Hellblom fr.o.m. 1985
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