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Brunnssalongen, Himmelstalund
Himmelstalund blev från början känt för den hälsokälla som den berömde
norrköpingsläkaren M G von Block upptäckte redan år 1708 och som från mitten
av 1700-talet blev mycket omtalad. I den långa röda, kyrkliknande längans västra
del – i sin stomme från 1730-talet – återfanns den omtalade hälsokällan och den
östra delen av byggnaden – invigd 1761 – tjänade som fest- och teatersalong.
Förutom brunnsgästerna drogs till Himmelstalund stora skaror av stadsbor,
särskilt vid midsommarhelgerna, då den framväxande värdshusrörelsen hade
gott namn om sig. Vid 1860-talets mitt upphörde brunnsrörelsen sedan man satt
en epidemisk sjukdom i samband med dess vatten, som skulle varit förorenat.
Så sent som 1852 hade Himmelstalunds Brunnssalong 133 patienter, vilka
”drack brunn”, ägnade sig åt promenader samt åk- och ridturer i de natursköna
omgivningarna. Gudstjänster förekom alltifrån 1760-talet i Brunnssalongen, som
också i början av 1800-talet gärna uppläts till teaterföreställningar av olika slag.
I början av 1900-talet användes Brunnssalongen av frikyrkan, innan den så
småningom förvandlades till spannmålsmagasin och slutligen skrotupplag och
förrådslokaler.
Den gamla Brunnssalongen återuppväcktes av fil dr Birgit Gejvall och fil dr Björn
Helmfrid, som 1959 genom den för ändamålet bildade Stiftelsen S:t Olof
ombesörjde lokalernas restaurering. Med hjälp av frivilliga bidrag från många håll
sattes 1700-talsbyggnaden åter i stånd. Brunnssalongen upplåts nu till
sammankomster och fester av allehanda slag.
Teatersalongens exotiska väggmålningar är tillkomna efter 1817 och troligen
gjorda av konstnärliga brunnsgäster. Norrköpingskonstnären Fritz Grahn har
renoverat dessa målningar samt i övrigt medverkat vid restaureringen av
lokalerna.
Det röda tvåvåningshuset intill Brunnssalongen är ett brunnshotell från 1760-talet
och på området finns även den så kallade Sexstyverskrogen, som man sökt
återställa till ett äldre skick.
Brunnssalongen är byggnadsminne och har idag försiktigt anpassats till dagens
krav på hur samlings- och festlokaler ska vara. Omfattande grund- och
dräneringsarbete har också utförts. Köksdelen har moderniserats och
värmeanläggningen har förbättrats. Lokalen har också utrustats med larm.
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