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målskytt på sin tid som om
han spelat i något av Allsvenskans topplag säkerligen
också hade fått förtroendet
i det svenska landslaget. Det
var välkänt att han hade ett
mäktigt tillslag med båda
fötterna men han var också
en skicklig huvudspelare. En
skicklig tecknare avbildade en
gång ”Ecke” eller ”Sparkelin”,
som han ibland kallades för
med en kanon på vardera
foten och en i pannan. Hans
avslut, ofta spektakulära,
beskrevs i dåtidens sportreferat
på euforiskt sätt av hänförda
sportjournalister.
”Målaren” syftade på hans
extrema målsinne men han var
faktiskt också målare till professionen, utbildad hos målarmästare Kristiansson i Ängelholm.
Det speciella med Brynolf var att han ofta
iklädde sig Ängelholms IF:s vit-svarta dress samtidigt som han fortsatte sin elitkarriär i IFK Norrköping. På den tiden räckte det med att man fick
ett muntligt tillstånd av moderklubben för att få
spela matcher i ett annat lag. Det blev många resor
mellan Norrköping och Ängelholm. Brynolf hade
ett stort hjärta för sin gamla stad och ställde upp
så ofta han kunde. Kuriosa i sammanhanget är att
1919, när Brynolf gästspelade i ÄIF, debuterade
en sjuttonårig yngling i klubben, Axel ”Massa”
Alfredsson, olympisk bronsmedaljör i Paris 1924
och mångårig backkämpe i HIF och AIK. Det kan
även tilläggas att Brynolfs yngre broder, Helmer
(1904–1992), gjorde nio allsvenska matcher för
Stattena i slutet av 20-talet.
”Målaren” är utan tvekan den främste forward
som Ängelholmsfotbollen har fostrat under sin i
år hundraåriga tillvaro. Han var bosatt på Storgatan 116 i Ängelholm när han avled den 27 januari
1970, 72 år fyllda.
Noteras kan också att det i IFK Norrköping
under säsongerna 2016–17 spelade en annan
Ängelholmsson, Sebastian Andersson. Han nådde
inte riktigt till Brynolfs effektivitet men 20 mål på
51 matcher är också det ett mycket bra facit.

1926 års Norrköpings
lag borta mot IFK
Malmö i maj 1926:
Överst fr.v. supportern
B. Jacobsson, Putte
Jansson, Bengt Carls
son, Allan Hasselmark,
Malte Palm, Harry
Stanley. Mittenraden:
Sölve Flisberg, Torsten
Johansson, Brynolf
Ekelin, Gösta Anders
son. Nederst: Georg
Högvall, Gunnar ragnar
och Valter Landström.
Bild och text från IFK
Norrköpings jubileums
bok 1897–1947.

”Målaren” Ekelin från Ängelholm
– av Lars Carlsson

D

et är en hisnande tanke för en Ängelsholmsson som jag, att en av fotbollsallsvenskans
dominerande spelare i mitten på 1920-talet var
just från Ängelholm. Hans fullständiga namn var
Joel Brynolf Ekelin och han föddes den 20 maj
1897 som fjärde barnet i en syskonskara på tio.
Tilltalsnamnet var Brynolf men emellanåt kallades
han också för Joel. Under åren 1924–27 var han en
av de stora stjärnorna i IFK Norrköping.
Sin bästa säsong gjorde han 1925/26 då han
blev trea i allsvenska skytteligan med 25 mål
på 20 matcher – passerad på mållinjen i sista
matchen av Carl-Erik “Slana” Holmberg (Örgryte
IS) som enligt Brynolfs egna uppgifter (1968)
gjorde sex nickmål på IFK Malmö i avslutningsmatchen. Klart är nog att Holmberg gjorde fem
mål i den matchen och kom upp i totalt 29. Före
Brynolf kom också “Svarte-Filip” Johansson (IFK
Göteborg) på 26. Efter Brynolf kom Sven Rydell
(Örgryte IS) på 24, Albin Dahl (HIF) 22 och Tore
Keller (Sleipner) 20. Fint sällskap för den enkle
målaren från Ängelholm.
Under de 44 allsvenska seriematcher, som han
ledde ”Pekings” anfall, gjorde han imponerande
38 mål (en annan källa säger 37). En oerhört vass
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