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Denne artikkelen handlar om idretten frå eldre tider. I dag har idretten ofte stor mediedekning, 
og særleg er det fotballen som har stort fokus. Det har ikkje alltid vore slik. Nokre lag starta 
tidleg med fotball, men likevel var det fri-idretten som var den opprinnelege sommaridretten i 
dei fleste lag. I Oppstryn IL har fotballsparkinga stort sett kome dei siste 30 åra. Fri-idretten 
var omtrent einerådande på sommarstid før den tid. Også interessa for denne idretten har 
svinga oppgjennom åra. I ei lita bygd som Oppstryn er det naturleg. Talenta var ikkje alltid så 
mange, og det er særleg i glansperiodane til nokre spesielle idrettsmenn at aktiviteten var stor 
og idrettstemna mange. 
 

Magnus Guddal (1913-1993) står som den mest allsidige 
idrettsutøvaren frå Oppstryn i alle fall dei første 75 åra etter at laget 
vart stifta i 1911. Denne artikkelen skal først og fremst handle om 
han Magnus. Magnus var frå Knute-bruket i Guddal. Han var fødd 
som nummer 9 av 11 søsken. Av yrke var han vegvaktar, og han 
bygde hus oppe på Hogane i Guddal. Han vart gift med Anna J 
Tjellaug (1917-2007). 
 
På biletet til venstre er Magnus 29 år gammal. 
 
Det spesielle med Magnus var at han beherska alle tekniske 
øvingar. Han var ingen løpar, men innafor hopp og kast var han ein 
einar. Dette er litt spesielt, for det var lite teknisk skulering på 
denne tid. Ingen fortalde korleis ein skulle utføre ei øving. Det 

måtte ein stort sett finne ut sjølve ved hjelp av prøving og feiling. 
I Oppstryn hadde ein i alle fall få ein kunne sjå på og lære av på 
denne tid. Magnus var ikkje spesielt høg av vekst. Han var meir 
ein firkanta muskelbunt, fortel Trygve Fure som hugsar Magnus 
frå pokalkampane mot Stryn like etter krigen. Trygve Fure seier 
vidare at Magnus var urkrafta i eigen person og ein kraftkar av 
dimensjonar. Ingen prøvde seg på han Magnus. Eit blikk frå han 
var nok, så var den kampen over. 
 
Biletet til høgre viser Magnus på skitur i Sunndalen. 
 
Dei første åra etter at laget vart stifta dreiv ein idretten i 
”Kvennjeeinå” på Hjelle. Seinare, på Magnus si tid, fekk laget ein 
ny ”arena” som vart kalla ”Småhamregjerdane”. Dette var ei 
slette i utmarka til Hjelle-gardane. Her var det betre plass, men 
det var likevel så vidt det var rom for dei lengste spydkasta. Dette var eit område for dei 
tekniske øvingane med mellom anna kastring med jernomslag. Seinare spelte og damene 
handball her.  
 



 
Damelaget i Oppstryn spelar handball på 
Småharmegjerdane. Truleg rundt 1950. 
 
Tilløpet i spyd var i motbakke, 
og somme meiner at sjølve 
kastbana helst var i unnabakke. 
Utmarksområdet måtte 
idrettsmennene dele med 
beitande dyr, så både trening og 
konkurranse måtte innleiiast med 
å fjerne kuruker frå området. I 
motsetning til i dag, så var det 
vanleg med mykje publikum på 
fri-idrettstemner. I dag er folk 
mykje meir metta på idrett, og det er berre i Hyen underteikna har opplevd litt av den same 
stemninga no som må har herska rundt idrettsbanene rundt omkring i tidlegare tider. I Hyen 
kan ein endå sjå gamlekarane samle seg og kommentere ulike prestasjonar. Trygve Fure fortel 
at det ikkje alltid var til oppmuntring dei kommentarar som fall. Utøvaren si slektstavle vart 
nok mang ein gong påpeika når ein skulle vurdere dei idrettslege føresetnadene til ein 
deltakar. 
 

Det har vore vanskeleg å finne bilder av Magnus Guddal i aktiv idrett. Her ser vi Magnus Skåre vise 
fram spydet som vart brukt på Småhamregjerdane. Magnus Skåre var bror av Guddal sin beste 
idrettskamerat, Nils Skåre. 
 
Idrettsstemna i Oppstryn tok lang tid. Magnus skulle nemleg vere 
med i alt. At det tok tid var greitt for publikum og. Magnus måtte få 
tid til å puste ut mellom slaga, og Trygve Fure meiner at det først og 
fremst var han dei var komne for å sjå. Skulle ein og same mann 
delta i kule, diskos, spyd, høgde, lengde og tresteg, så tok det si tid. 
Når det lei til middagstid, for tilskodarane heim for å få seg mat. Då 
var dei tekniske øvingane over. Løpsøvingane gjenstod, men dei var 
kanskje ikkje så interessante heller. Magnus var i alle fall sjeldan 
med på desse. Løpa føregjekk på vegen ved Hjelle. Det var 100 
meter, 1500 meter og nokre gongar 400 meter. 1500 meteren sprang 
dei like utom tunnelen og tilbake. 

 
Resultatlister i aviser og arkivet til fri-idrettskrinsen kan ha manglar når det gjeld stemner som 
vart avvikla for rundt 70 år sidan. Det ser likevel ut til at 1937 var Magnus sitt beste år som 
idrettsutøvar. Tabellen nedafor viser Magnus sine personbeste i seks øvingar så langt det har 
vore råd å finne. I tabellen er dette samanlikna med NM-medaljørane sine resultat for det året 
Magnus oppnådde sine resultat. Årstal for Magnus sine resultat i parantes. 
 
Øving Magnus sitt 

beste 
NM-gull NM-sølv NM-bronse 

Lengde (1937) 6,46 7,09 6,89 6,73 
Høgde (1937) 1,82 1,85 1,85 1,85 
Tresteg (1937) 13,62 14,25 13,73 13,70 
Kule (1937) 12,36 14,66 14,27 13,97 
Spyd (1936) 51,87 64,22 59,78 58,95 
Diskos (1946) 37,39 47,66 46,68 44,96 



 
 
Med slik allsidigheit burde Magnus ha satsa på 10-kamp. Kvifor han ikkje gjorde det, er 
vanskeleg å seie. Kanskje var det løpsøvingane som skremde han, t.d hekkeløp. Kanskje var 
det vanskeleg å få trene stavhopp. Med Magnus sitt talent ville litt instruksjon gjort det vesle 
ekstra. Då kunne han blitt NM-medaljør. Ein omreisande instruktør skal ein gong ha vore i 
Oppstryn. Dette var like før krigen, og det er vel truleg at denne instruktøren også har sett 
Magnus i aksjon. I alle fall skal vedkomande ha uttala at han sjeldan har sett så mange talent 
samla på ein stad.  
 
Det er blitt sagt at Magnus sitt resultat i tresteg var krinsrekord for Sogn og Fjordane. Så sant 
noteringane ovafor stemmer, så er ikkje det heilt rett. Offisielle tal viser at Agnar Nyhagen frå 
Sandane hoppa 13,63 m så tidleg som i 1928. Denne rekorden var flytta fem cm til av Martin 
Rønnkleiv frå Hyen i 1931. Denne rekorden stod så til tidleg på 50-talet. Om Magnus har slått 
desse rekordane, er det i så fall ikkje blitt registrert som eit offisielt resultat. Magnus har ikkje 
snakka mykje om resultata sine til etterkomarane sine. Men han skal mellom anna ha sagt at 
han var godt fornøgd med at han hadde kasta over 40 meter i diskos. Som ein kan lese av 
tabellen, har ikkje noko slikt resultat vore råd å finne. At hans besteresultat i diskos er 
oppnådd så lenge etter dei andre resultata, kan kanskje tyde på at han har kasta lenger i sin 
beste ungdom. I 1936 deltok Magnus på ein 5-kamp der han fekk like i underkant av 2700 
poeng. 5-kampen består av øvingane 200 meter, diskos, lengde, spyd og 1500 meter. Her har 
Magnus to øvingar som er vanskelege for seg, nemleg løpsøvingane. Likevel kjem han opp på 
ein sterk sluttpoengsum. I resultatlista er kun sluttpoengsummen registrert. Kanskje kan det 
vere i ein slik konkurranse Magnus har kasta diskosen over 40 meter?  
 
At han var litt utanom det vanlege fortel og ei historie frå ein pokalkamp i Skjåk. Oppstryn og 
Skjåk hadde pokalkampar like før krigen, og også eit par år under krigen. Under ein 
spydkastkonkurranse kasta Magnus svært godt og vann. Han fekk ekstra sleng på eit av kasta 
sine. Spydet for skeivt avgarde, ut av bana og inn i skogen. ”Jaddi kasta han burt spydet,” sa 
ein av skjåkveringane då. Då lo han Bakke-Leif godt, fortalde Magnus si kone, Anna, ca. i år 
2000. Under krigen vart det som sagt avvikla eit par pokalkampar. Likevel er det ikkje 
registrert resultat verken i aviser eller i fri-idrettskrinsen frå krigsåra. Magnus fekk øydelagt 
gode idrettsår av krigstida og kan nok og ha prestert personbeste som ikkje er blitt registrert i 
løpet av denne tida. 
 
Om Magnus har sett krinsrekord og hatt betre resultat enn dei som er råd og finne no eller 
ikkje, så var han i alle høve ein markant utøvar i Sogn og Fjordane. I 1936 deltok han på 
krinsmeisterskap så langt borte som i Høyanger. Ved dette stemne vart han tildelt vandrepokal 
som den beste junior samanlagt etter tre år. 
 
Oppstryn IL har hatt sine glansperiodar når det gjeld fri-idrett både i 80-åra og tida etter år 
2000. Dette har sjølvsagt vore på eit tid då utstyr og kunnskap om trening var heilt annleis enn 
i dei tider Magnus dreiv. Magnus kjem likevel godt godt ut om ein samanliknar hans reslutat 
med resultat oppnådde dei siste 20-25 åra av laget si historie. Her er ein tabell som ved hjelp 
av poengutrekning viser dei beste av fleire tusen resultat som er oppnådde i fri-idrett i 
Oppstryn IL: 
 
 
 

 



Plass nr. på 
lista 

Namn Øving Resultat Poeng 

1 Knut Magne Mork (1990) Stav 3,90 780 
2 Magnus Guddal Tresteg 13,62 741 
3 Ola Berge (1973) Diskos 42,44 733 
9 Magnus Guddal Lengde 6,46 706 
14 Magnus Guddal Høgde 1,82 698 
33 Magnus Guddal Spyd 51,87 658 

 
Magnus Guddal og Knut Magne Mork utmerkjer seg klart på denne lista. Dei har omtrent like 
mange resultat i toppen. Desse to var einarane i kvar sine periodar i idrettslaget. 
 
 

Han Nils på Bakkå 
 

Fri-idretten på 30-talet var først og fremst Magnus Guddal og Nils 
Skåre, eller ”han Nils på Bakkå” som dei sa. Medan Magnus deltok i 
alle tekniske øvingar, var Nils med kun i hoppøvingane høgde, 
lengde og tresteg. Nils var først og fremst høgdehoppar. I dei andre 
hoppøvingane var han ofte like bak Magnus. I høgdehopp har Nils 
endå lagsrekorden for Oppstryn IL med 1,83m. Med tanke på at det i 
dag med andre typar bane, utstyr og teknikk, er eit fåtal norske menn 
som hoppar 2 meter, er dette eit fantastisk resultat. Det vart oppnådd i 
1935 med gamaldags saksestil og jord- eller sagflisgrunn til å lande 
på. Resultatet hadde gjeve medalje i NM i nokre av åra på 30-talet, i 
1930 til og med gull. Nils og Magnus var i lag støtt. Dei sykla på 
stemner og var t.d på Sandane, i Hyen og heilt til Høyanger. Om dei 
brukte sykkel heilt til Høyanger er noko usikkert. Når dei hadde vore 

på stemner, overnatta dei i utlader rundt omkring. Dette står i sterk kontrast til fasilitetane 
dagens norske idrettsungdom opplever. 
 
Desse bilda viser Nils Skåre. Nils var slank og spensting og ein god høgdehoppar.   
 
Ein gong det var idrettstemne i Hyen hadde deltakarane felles 
båttransport frå Sandane. Ein konkurrent, Agnar Nyhagen frå 
Sandane, skal då ha sagt etterpå at konkurrentane var slegne før dei 
kom til stemnestart. Grunnen skal ha vore at desse to 
oppstryningane var så løgne. Dei sa og gjorde så mykje rart at det 
omtrent gjekk utover konsentrasjonen til somme av dei andre. I 
alle høve går det mange historier om alt dei fann på. 
 
I åra 1934 til 1951 vart det arrangert fleire pokalkampar mellom 
Oppstryn og naboklubbar. Nokre år var det fast kampar mellom 
Stryn og Oppstryn (34, 37, 46, 49, 50, 51 + truleg nokre fleire år rett etter krigen), eit år på 
kvar stad. Kjende er og pokalkampane mot Indre Breim (36, 37, 38) og Skjåk (36+fleire år 
rett før krigen). Dei åra pokalkampen skulle gå i Skjåk reiste oppstryningane over fjellet i ein 
overbygd varebil. Med eksos, ujamn veg og kald trekk var kanskje ikkje dette den beste 
oppladninga.  
 
I mange år var Magnus den største poengsankaren for Oppstryn IL på pokalkampane. I tillegg 
til pokalkampane deltok Magnus og Nils på krinsmeisterskap, nordfjordmeisterskap og av og 



til andre typar krinsstemner. Det har ikkje vore råd å finne resultatlister frå alle slike stemner 
Magnus var med i. Likevel er det mogleg å danne seg eit inntrykk av ein ganske stor aktivitet. 
I åra 1934-1951 er Magnus i alle fall nemd i 20-25 ulike stemner frå mindre stemner i 
Oppstryn til pokalkampar og krinsmeisterskap. Biletet er nok likevel ikkje heilt komplett. Dei 
stemna som har vore omtalt i Fjordingen og Firda Tidend i løpet av desse åra viser at Magnus 
har sikra seg om lag 33 førsteplassar, 23 andreplassar og 18 tredjeplassar. Magnus var aktiv 
først og fremst før krigen. Etter krigen ser det ut til at han deltok kun i stemner i heimbygda + 
evt. ein og annan pokalkamp i Stryn. 
 
 Magnus sine prestasjonar er så gode at han ville plukka flittig med medaljar på krinsnivå i 
dag og. I lengde og tresteg er det ikkje så langt unna at han kunne kvalifisert seg til NM med 
dagens krav til deltaking. Likevel blir ein aller mest imponert når ein ser Magnus sine resultat 
i lys av den tid dei vart oppnådd. Idretten vart drive i eit beite, og trening var det så som så 
med. Det er vanskeleg å vurdere kor langt han kunne nådd med trening og betre utstyr. Det 
synast likevel heilt klart at han var eit talent utanom det vanlege, og ein stor idrettsmann i si 
tid. 
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