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sånn der arbeidsledig du
som kan hente meg
midt på dagen,
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Dette er en av sidene til vår
ungdommelige landslagskaptein.
”Vel, det var ikke så rasende
morsomt, men hva skulle jeg
gjøre”, sier Bjelle mellom
munnfuller toastbrød kjøpt i
kiosken på Æra.
- Men det hyggelige var at jeg
ﬁkk en 10 år gammel pasient med
legeskrekk. Barrierene ble brutt da
han så meg komme skøytende.
Dessuten bar ikke doktoren legefrakk. Han gjør ikke det. Ole Petter
mener at 90 % av det å være en
ﬂink lege, er måten han kommuniserer med pasientene på. Frakk
skaper avstand, mener doktoren,
og er det en som er nærværende,
så er det hr. Hjelle.
Ungdommelig utseende
Intervjuet skulle funnet sted på
Bagatelle i Oslo, men vi havnet på
et kryperom i hangaren på Æra.
Etter siste løft en kveld i slutten av
juni. Legen hadde nettopp avsluttet
en lang økt som instruktør på nok
en basicdag. Han er svett og sliten
og veldig klar til å snakke.
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- Med ditt ungdommelige
utseende må du ha opplevd
pussige situasjoner. Og da setter
Ole Petter i gang og forteller om,
ja, tror det var en transatlantisk
ﬂytur for mange år siden.
En mann faller sammen og det
blir ropt opp: Doktor om bord,
doktor om bord?
Hjelle er seg bevisst sitt unge
oppsyn, så han forholder seg rolig
og forventer at de er ﬂere leger om
bord. Men det er de ikke. Ole
Petter reiser seg opp og går mot
mannen som ligger i midtgangen.
Han blir bryskt avvist; ingenting å
kikke på for nysgjerrige
ungdommer. Han ser at mannen
antageligvis har gått i insulinsjokk
og griper en cola fra nabostolen.
Får helt i fyren noen slurker.
Pasienten hoster litt, klør seg i
øynene og reiser seg. Folk gisper
og dr. Bjelle geleides til førsteklasse og mat med sjampis, eller
var det omvendt.
- En annen god historie Tore, er
da jeg jobbet på et legekontor inne
i Oslo. Skulle ut i lunsjen for å
kjøpe litt cola og slikt. Da jeg kom
til kassen, ble jeg nektet å betale
med ordene: Vi handler ikke med
skoleelever i skoletiden.

Fallskjermkarriere
Ole Petter gjorde sitt første
fallskjermhopp i august 1999, 29
år gammel på Lake Tahoe,
California. Han var på treningsleir
med det norske landslaget i
maratonløping (fyren er vel yngste
NM- mester i disiplinen, han tok
gull i maraton i Stavanger 26 år
gammel). Men han var skadet og
holdt på å gå på veggen. Han så et
oppslag om AFF kurs. Startet
onsdag og var ferdig med alle
hoppene på lørdag. Dro hjem til
Oslo via Voss og Smalaboogien
der. Konverterte USA papirene
sammen med Even Rokne. Var
hektet, og allerede neste år vant
han sitt første fallskjermgull, NM
4- intermediate, sammen med CJ
(han i VG du vet), Ditta (som han
ble kjæreste og samboer med, slutt
nå forresten) og Pål Kolbenstvedt.
Dro til DeLand samme høst og
gjorde totalt 1.000 hopp sammen
med Pål, Lise og en nederlender.
Kom tilbake og hadde tilegnet seg
kunnskaper nok i FS hopping til å
bli varamann på landslaget (heter
visstnok reserve, sorry). Så ble det
nytt landslag, og nå har han
passert 5.500 hopp og hatt sju
reservetrekk.
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DET VAR IKKE FORDI DR. BJELLE, ÅRSAK, DR. OLE PETTER HJELLE IKKE LIKTE DE LANGE KORRIDORENE.
NEIDA, HAN HADDE GÅTT PÅ SKØYTENE TIL JOBB, MEN GLEMTE SKOENE HJEMME.

hvit frakk og rulleskøyter på jobb!
”Nå ryker VM”
Alle hoppene til dr. Bjelle er gode synes
han. Men det verste hoppet hans gjorde
han på Æra i fjor
sommer.
- Fikk noe drit med skjermen og måtte
kutte. Var sløv med nødprosedyren og
trakk ikke helt ut. Den ene raiseren
løsnet, ikke den andre, sier Ole Petter.
Reserven poppet inn i hovedskjermen og
han måtte riste som bare det. Fikk løs
hovedskjermen og landet like etterpå.
- Jeg husker veldig godt hva jeg tenkte
og sa inne i meg da det skjedde; faen, nå
dør jeg og nå ryker VM som jeg har
jobbet mot i så mange hopp!
Men han landet greit og mykt og ﬁkk
seg en støkk. Men han brenner like mye
for sporten nå som han gjorde da han ble
hektet på den. Han vil bruke all tid og
alle pengene sine på fallskjermsporten
for å bli best. ”Målet må jo være VM gull
om to år”, sier han ubeskjedent.
16 år og bileier
Doktor Hjelle kommer fra et møblert
hjem i Oslo vest. Eneboligen på Slemdal
løpte han rundt og rundt og rundt… til
faren måtte rope ham inn for kvelden.
Han var liten av vekst, men hevdet seg
likevel greit på Readys guttelag i fotball.
Han ble kretsmester med dem som 14
åring. Han var kjent for å ha god

kondisjon og meldte seg på Oslo
maraton samme året. Vant halvmaraton
og ble plukket ut som lovende løper. 20
år gammel vant han sin første
helmaraton (Oslo det og) og har løpt ca
70 stykker av dem.
- Det var ikke så mye tull med meg
som ungdom. Jeg var veloppdragen og
ﬂink på skolen. Da guttene i strøket
kjøpte seg mopeder, spleiset en kamerat
og jeg på en gammel folkevogn. Vi
handlet den av et 75 år gammelt ektepar.
De stusset litt på mitt unge jeg (han var
16 år og ikke antydninger til hår verken
her eller der), men vi ﬁkk den nå,
fortsetter han. Gutta ble jo populære i
gjengen, og siden Ole Petter ikke var så
glad i alkohol var han oftest sjåfør. Han
kjørte bil i halvannet år før foreldrene
oppdaget det:
- Jeg måtte en gang stoppe på rødt lys
i tofelts vei. Det var noe kjent med bilen
som seilet opp ved siden av meg. Jeg
nikket til sjåføren av den andre bilen. Det
var min mor, sier han. Det ble ingen
tordentale da han kom hjem den
kvelden, men han måtte vente til han
ﬁkk sertiﬁkat før han ﬁkk kjøre igjen…
Bilkjøring og Ole Petter er en ting, men
tilbake til løpingen.
- Jeg får rus av å løpe, jo lengre jo
bedre. Har ofte løpt til og fra jobben og
hjem. Litt langt å løpe da jeg jobbet på

Stensby sykehus ved Eidsvoll. Men har
gjort det og. Sju mil hver vei, men det
virker jo som morﬁn, sier han. Løpingen
er som terapi for ham. Han får tid til å
tenke på alt annet enn løping når han er i
farten. Han løper milevis nå og.
- Det er ekstra godt nå som jeg bruker
så mye tid på fallskjermhopping. Der må
jeg være så toppkonsentrert om det jeg
skal gjøre, mens i løpingen… ja da bare
løper jeg, avslutter han løpeseansen. Jo
da, må ha med at han har løpt et døgn i
strekk. Han tilbakela omtrent lengden
Oslo- Æra- Rena på de 24 timene.

En annen gang skulle legen hjelpe en
venn med Viagra. Denne vennen var litt
blyg, så Ole Petter bare måtte tulle med
ham. Han ringte inn bestillingen til
apoteket, med tullenavnet Steve Cock.
Men dette skulle jo handle om å lage seg
jobber. Der har Ole Petter vært ﬂink. Han
jobber lange økter på legevakt, driver egen
nettskole – alternativ medisin, medisin
grunnfag, med 180 studenter. Gjennom
ﬁrmaet SYNergi kjører han individrettet
bedriftshelsetjeneste, via internett.

- Det er godt for eksempel å kunne
sitte på en strand i Thailand og sjekke eposter og besvare oppgaver. Jeg har
alltid vært ﬂink til å jobbe konsentrert,
så for meg har internett vært en
velsignelse. For pengene han tjener,
hopper han. Men han har fått råd til å
kjøpe seg et hus i DeLand, han er der
halve året. Og så er han blitt medeier i
Aerodyne (les artikkelen i forrige
Frittfall). Likevel får han tid til familie og
venner. Når han er hjemme i leiligheten

Lager seg jobber
Ole Petter er utdannet lege. Han var den
studenten med ﬂest reisedøgn siste
semesteret. 180 netter bodde han borte
fra hjemmet. Likevel ble han best eller
var det nest best det året. Det er en
humoristisk lege. Han har jobbet
legevakter og hatt venner som pasienter.
Da kunne han lire av seg slike uttalelser
som, hallo er det Christian Jensen, det
var du som hadde en diger byll på
slampen, kom inn kom inn. Høyt på
venterommet. Akkurat denne historien
er jo blitt lettere traumatisk for hr.
Jensen. For dr. Bjelle skrev dette inn i
sykejournalen til Christian, trykket på en
feil knapp og CJ har for all tid ”byll på
slampen” i sine journaler.
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Har løpt et døgn i strekk., tilbakela omtrent lengden
Oslo- Æra- Rena på de 24 timene…

på Bislett i Oslo, hender det ofte at han
henter niesen sin i barnehaven:
- Du onkel, du må være sånn der
arbeidsledig du som kan hente meg
midt på dagen, sa hun engang.
Neida, Ole Petter er bare en av de få
som rekker alt. I tillegg er han
lagkaptein på ﬁrer'n vår, ﬁkser alt det
praktiske med reiser og opphold og
slikt, og liker en tur på byen med
venner utenfor fallskjermmiljøet. Men,
det er klart at når en fyr som dr. Hjelle
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kommer seg til første løft på Æra etter
å ha rykket ut som lege til en
bilkollisjon med to drepte, på nattevakt
på Stensby sykehus, vel da får en hver
tid til det meste. Likevel, han får også
tid til å være alene, ligge i sofaen, se på
TV, maule hamburgere (han vant et
veddemål engang, seks big-mac
menyer på 20 minutter, uten å spy),
drikke cola, lese krim, men ikke fag. Da
lurer undertegnede på hvordan i
helvete han får tid til å skrive
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- Det var ikke så mye tull
med meg som ungdom.

avhandlinger om ”Ekspresjon av glutamatreseptorer
i hjernen, eller denne… Eksitototiske degenerasjon i
sentralnervesystemet”?
- Vel, sier han lettere beskjemmet. Jeg holder på
med en doktoravhandling om noen greier oppe i
hjernen. Egentlig har jeg lyst til å bli hjernekirurgi,
men det krever til stedeværelse på sykehus i
samarbeid med spesialister. Det har jeg ikke tid til.
Avhandlingen kan jeg jo sitte og skrive på
McDonald's eller på Daytona Beach.
Ole Petter mener selv at han kun har et problem
her i livet; vanskeligheter med å si NEI. Han kurser,

stiller diagnoser og behandler skader på hoppfelt.
Det er lett å be ham om krypehjelp på et eller annet
hopp. Under FS skolen på Jarlsberg i sommer var det
for få pakkere, så han tok sin tørn og pakket ﬂere
elevskjermer.
- Det sliter litt i lengden, det gjør det. Men nå
reiser jeg til USA og glemmer mobiltelefonen
hjemme.
- Vel fortjent. Du forresten, skulle så gjerne hatt
noen få lyserøde pga. syk dommen min, kan du
ordne det for meg. Et øyeblikk Tore, skal bare tygge
ferdig toasten min først, så ﬁkser jeg det.
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