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Till minne av Kaarina Slotte





Kaarina Slotte / Kaarina Tiainen (1954 - 2020)

Kaarina Slotte var bosatt i Uppsala och regelbunden deltagare i 
Litteraturcentrums verksamhet. Hon var medlem i Uppsala Kulturförening.
Kaarina var i grunden poet och publicerades vid ett flertal tillfällen. Hon var 
skribent för nättidskriften Vox Vigor. 

Kaarina var en omtyckt vän och kollega. 
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Hur många utlandsvistelser gör du per år



15

Köper ni era kläder eller är de skräddarsydda



16

När ska Victoria bli drottning



17

Hur lätt har du att komma upp på morgonen



18

Har du besökt Tierp Arena



19

Har du något hus utomlands



20

Hur många bilar har du



21

Hur stor personal har du



22

Vem bestämmer vad ni ska göra
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Hur träffade du Silvia



25

Vilket lag håller du på i fotboll och ishockey



26

Jagar du fortfarande



27

Vad gillar du för sorts musik



28

Har du några husdjur
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Brukar du fiska



31

Hur många rum har ni på slottet



32

Hur många vakter har du



33

Har kungen någon fritid



34

Tror kungen på gud



35

Är kungen en kvällsmänniska



36

Hur många hem har du



37

Vilken mat gillar du bäst



38

Vilka arbetstider har du som kung



39

Vad är viktigaste för dig



40

Vilken musik gillar du



41

Äter du frukost



42

Gillar du snö
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44

Vilken är din favorit maträtt



45

Hur gammal var du när du gifte dig



46

Gillar du djur



47

Har du något favoritdjur



48

Bestämmer du själv vilka kläder du ska ha på dig



49

Vilken frukost äter du



50

Brukar ni ha baler



51

Brukar du simma



52

Vad tycker du är det roligaste att göra



53

Tycker du det är tufft att vara en kung



54

Vilken är din favoritfärg



55

Har du några syskon



56

Vill du prova att leva som vanlig människa i ett år
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58

Är du en godisråtta



59

Lagar du någon gång mat



60

Har du varit på bio någon gång



61

Är du rädd för något



62

Bor du på Öland



63

Jobbar du i Stockholm



64

Har du varit i Tierp
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66

Går du på gymmet



67

Gillar du kaffe



68

Vilken pizza gillar du



69

Vilken hamburgare gillar du



70

Tittar du på Melodifestivalen



71

Gillar du dator



72

Tittar du på tv



73

Är du från Stockholm



74

Vart har du gått i skolan



75

Vilken utbildning har du



76

Har du gjort lumpen



77

Vad tycker du är bäst med Sverige



78

Gillar du märkesgrejer



79

Vad är det svåraste i vardagen



80

Vid vilken ålder blev du kung



81

Vad är det bästa du varit med om



82

Vad tycker du om att vi har så många hemlösa



83

Har du varit på Gekås Ullared



84

Vilken är din favorit-årstid



85

Vad är din favorit gobit



86

Är du ofta till USA och hälsar på Madeleine



87

Hur många djur har du skjutit



88

Vad gör du på din fritid
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Vad tycker du om klimatförändringarna



91

Har du privatplan eller flyger du med vanligt flyg



92

Gör du något för att förbättra klimatet



93



94

Vad tycker du om att du inte är med på sedlarna



95

Vilken är din favorithockeyspelare



96

Vilken är din favorit-fotbollspelare



97

Vilken är din favorit-komiker



98

Har du hoppat fallskärm



99

Gillar du västkusten



100

Vad tycker du om allt som skrivs om er i tidningarna



101

Ska Carl Philip köra på Tierp Arena någonting



102

Hur firar ni nationaldagen



103

Umgås du mycket med Victoria



104

Vad tycker du om att bli intervjuad



105

Har du en bra relation till dina barn och barnbarn



106

Vad är det värsta du har varit med om som kung



107

Om du inte var kung vad skulle du vilja vara då



108

Vilka intressen har du



109

Har du någon speciell hobby



110

Hur mycket tjänar du



111

Träffar ni de andra kungafamiljerna
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Hur firar ni julen



113

Har du sett pingviner



114

Gillar du glass, vilken sort



115

Gillar du naturen



116

Hur många OS har du varit på



117

Vem är din favorit-artist



118

Hur många gånger har du besökt Tierp



119

Hur många slott har ni i kungafamiljen



120

Har du något favorit TV-program
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Vi välkomnar kungen till Tierp

Frågor är grunden till alla svar. Den som inte vågar fråga får inga svar.
Frågor öppnar dörrar, ger möjligheter till drömmar och fantasier. Viktiga svar 
kan fås kring frågor om livet, om stort och smått. 

Författarna till ”100 frågor till kungen” är personer med särskilda behov. 
När gruppen träffas första gången på ett ”Skrivarkafé” i Tierp är stämningen trött 
och frånvarande. 
Har någon något att berätta?
Tystnad…
Är det någon som vill göra något?
Tystnad…

En mer riktad fråga ställs då.
Vill du säga något? 
Nej?
Du?
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Du?
Du?
Alla säger nej.
Okej. Låt oss fika först.
Fler försök görs med olika frågor, utan framgång.

Till slut säger Anisur som leder gruppen, 
har vi någon fråga till kungen?
En röst säger ’jag har en fråga till kungen’.
Ja!
Alla ropar samtidigt ’jag har en fråga till kungen’! 
En efter en säger man:
Jag har en fråga till kungen
Jag har en fråga till kungen
Jag har en fråga till kungen!
Tillsammans har vi har en röst, vi har frågor, vi uttrycker oss. 
Vi lyssnar på frågorna. Vi diskuterar.
Alla är del av diskussionen. 
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Andra frågor dyker upp. 
Ska vi samla frågorna?
Ska vi samla 100 frågor till kungen? 
Har vi hundra frågor nu?
Ska vi ta nästa?
Ska vi ta bilder?
Ska vi samla flera lyckade bilder?
Absolut!

Resultatet är boken ni håller i handen, hundra frågor och några bilder. 
Frågorna är inte bara frågor. En fråga kan vara som en dikt.

Den första frågan är: 
Hur många utlandsvistelser gör du per år?
Och den sista:
Hur svarar du i telefon?
De hundra frågorna tillsammans gör ett majestätiskt intryck.
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Genom den här boken vill vi bjuda in kungen. En inbjudan till Tierp. 

-----------
Liam, Viktoria, Markus, Jan, Daniel, Fred, Jocke, Lasse, Irene, Gunvi, Nicklas, 
Anisur, Virpi, Claes, Britt-Marie, Elin, Ulf, Henrik, Lars
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100 frågor till kungen är utgiven av UppLitt Förlag. 
UppLitt är ett internationellt förlag med basen i Sverige och drivs i 
samarbete med Litteraturcentrum. 

litteraturcentrum.se



Tack!







Frågor är grunden till alla svar. 
Den som inte vågar fråga, kan missa tåget till Idéer. 

Missas tåget kan inte dörrarna till Möjligheter, 
Drömmar, Realiteter och Fantasier öppnas.

- Anisur Rahman, Litteraturcentrum

100 frågor till kungen är ett resultat av en ständig 
hunger efter kommunikation. 
Ett resultat av en envis idé om att varje individ 
har rätt att uttrycka sig i tal och skrift. 
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