
	● KARI KLØVSTAD (tekst og foto)

Sangen «En slags medisin», som Håkon 
(11) og faren og Stian Soli har laget 
sammen, er i ferd med å ta helt av, med 
kor, dans og tusenvis av visninger. Den er 
laget på bestilling fra Skolenes lands- 
forbund (SL) og ble framført av far og sønn 
via video på første del av forbundets  
10. ordinære landsmøte 2021 14. april. 
Delegatene kan glede seg til å se de to på 
scenen når andre del av landsmøtet sam-
les fysisk i Sarpsborg 10.–12. november.

Egen bestilling
Arbeidsutvalget i Skolenes landsforbund 
ville gjerne ha en egen sang til lands-
møtet, og forbundssekretær og påtrop-
pende første nestleder Jon Oddvar Holthe 
foreslo en kar han mente de burde spørre.

– Jeg har samarbeidet med Stian Soli, 
kjenner de verdiene han står for og vet at 
han er opptatt av de sårbare i samfunnet. 
Bestillingen var på 15 minutter med 
underholdning, og da jeg fikk høre sangen 
han og sønnen hadde laget, var det så bra. 
Den blir en del av det som landsmøte- 
deltakerne får høre, sier Jon Oddvar 
Holthe.

En stemme for de sårbare
Vi møter Håkon og Stian Soli hjemme i 
stua. 11-åringen går i 6B på Ambjørnrød 
skole. Pappa Stian er flygeleder og låtsne-
krer, som han selv kaller det. Han har gitt 
ut flere album, og en av melodiene ble 

skrevet etter at han ble far for første gang. 
Den heter «Klokka er fem», for det var da 
Håkon vekket ham og sang «Rock ń roll, 
fiskeboll», lys våken. Senere er det kom-
met tre barn til i tur og orden.

Livet fikk en brå vending i 2012
– Jeg lå i ambulansen med hjerteproblem 
og fikk beskjed om å ringe hjem, for det 
var ikke sikkert at det ville gå bra, forteller 
Stian. Han var gjennom en ny runde i 
2014, og det de trodde var hjerteinfarkt, 
viste seg å være en betennelse i hjerte-
muskelen. 

Det var etter dette han begynte å  
oppsøke folk på gata, i varmestuene og 
bofellesskapene for å lytte til deres  
historier. Etter hvert har han vært over 
nesten hele landet. Det har blitt mange 
sanger, og etter hvert har det bygget på 
seg med videoinnslag, bilder og andre 
kunstneriske virkemidler.

– Jeg ville være stemmen til dem som 
ikke blir hørt og skrive personlige fortel-
linger. Når en låt er ferdig, drar jeg tilbake 
og fremfører den for hun eller han som er 
opphavet til historien. Dette har ført til 
mange sterke møter, sier Stian Soli.

Praten går lett, men han begynner å 
gruble over spørsmålet om han ser på seg 
selv som en profesjonell musiker.

– Jeg kan ikke leve av å være låtsnekker, 
men hvis vi med proff mener å berøre 
mennesker, så er jeg det.

Stygge ord under gaming
Håkon er vant til å høre pappa synge, og 
det er et lite innspillingsstudio i annen 
etasje, men selv har han bare øvd litt på 
gitaren han fikk i julegave og sunget med 
klassen. 

Når det gjelder teksten til «En slags 
medisin» må vi inn på rommet til 11-år-
ingen, der det hele startet. Håkon gamer, 

Sangen til 
Håkon (11) 
tar av
Landsmøtesangen til SL – «En 
slags medisin» – tar av på  
sosiale medier. Den er skrevet 
av Håkon (11) som framfører 
den sammen med faren, Stian 
Soli. 

4 -202 1   I SKOLEN   15

JULEGAVE: Håkon Soli har ikke spilt så mye tidligere, men han fikk 
gitar i julegave og har begynt å øve.



som så mange andre, og under korona-
pandemien har det blant annet blitt en del 
Fortnite. Han setter seg foran skjermen.

– Jeg la merke til at de jeg spilte med 
ikke alltid var så hyggelige. De kunne si 
«din stygge apekatt» eller «nå spiller du 
dårlig». Når det skjer digitalt vet du ikke 
om de andre tøyser eller ikke, for du ser 
ikke kroppsspråket, og jeg ble litt lei meg, 
sier Håkon.

Dette var utgangspunktet for at han 
begynte å skrive en tekst. Han hadde ikke 
sett for seg hvordan den skulle ta av.

Alle ble koronasmittet
I februar ble alle i familien på seks smittet 
av korona. Stian hadde berørt en gitar,  
og mer skulle det ikke til, så alle måtte  
isoleres hjemme. På det tidspunktet kom 
også en henvendelse om å underholde på 
landsmøtet til SL.

– Jeg visste at Håkon hadde et råutkast 

liggende, om folk som sa stygge ting og at 
han ble lei seg. Nå hadde vi tid til å jobbe 
videre med den, og vi måtte tenke på et 
refreng, sier Stian.

I teksten ser Håkon for seg en person 
som går innover på en sti i skogen. Snart 
blir den smalere og trærne står tett i tett 
på alle kanter. 

– Da blir du redd og begynner å rope om 
hjelp. Alle trenger enn venn, og hvis noen 
faller eller har gått seg vill, må du være der 
for dem, sier 11-åringen. Det er denne  
hjelpen som kan være «En slags medisin».

Det som startet som en enkel videoinn-
spilling med far og sønn hjemme i sofaen, 
vokser og vokser. Den har nå hatt over 
20.000 visninger. Det er blitt studioinnspil-
ling med barnekor, og Dansefabrikken i 
Fredrikstad lager nå en dans til låten, som 
skal være med på en musikkvideo. «En 
slags medisin» blir også å finne på Spotify, 
så ringvirkningene blir stadig større.

– Jo flere som blir engasjert, og vil være 
en god venn, dess bedre. Jeg håper dette 
kan være starten på en bevegelse, for selv 
om vi ikke kan forandre verden, kan alle 
gjøre litt, sier Stian Soli, og sønnen nik-
ker.

KORT VEI: Familien har et lite musikkstudio i 
annen etasje der Håkon også får prøve seg.

DUETT I SOFAKROKEN: Det var her Håkon og Stian Soli laget den enkle videoinnspillingen av «En slags medisin», som nå bygges ut og sprer seg 
i flere kanaler. 
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