Inuti kyrkan finns bland annat följande att se:
•
•
•
•
•

Altaret: Framsidan pryds av ett antependium (textilt förhänge) i flamskvävnad.
Mittbilden föreställer Kristus som den gode herden och Kristus trampande på
döden. Den är gjord 1794 av fru Maria Rendal.
Altartavlan: ”Kvinnorna vid Kristi grav” är från 1810 och målad av Pehr
Hörberg.
Altarskåp: Ett svenskt 1400-tals arbete som föreställer Marias kröning, omgiven av apostlar och helgon. Under avbildas Kristus i smärta tillsammans med
evangelisterna.
Dopfuntar: Den stora dopfunten är medeltida. Den lilla dopfunten är ett
arbete av Skänningemästaren Michael Hacke 1658 i typisk Hackestil med djuroch växt-ornament.
Orgel: byggdes 1971 i Vadstena av Reinhard Kohlus. Detta är den tredje orgeln i Bjälbo kyrka.

Ur ”Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och
kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005” genomförd av Östergötlands länsmuseum kommer följande utdrag:
”Bjälbo kyrkas västtorn är ett av de märkligaste byggnadsverken från medeltiden i
Sverige och utgör en av landets kulturhistoriskt sett mest intressanta tornbyggnader. Sägnen om Ingrid Ylvas kammare som beboddes i krigstider tillsammans med
de arkeologiska fynden bidrar starkt till den historiska upplevelsen. Det medeltida
murverket finns bevarat i tornet, i långhusets västra, södra och norra delar samt i
delar av sakristian och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik.
Kyrkans exteriör präglas av två tidsperioder, dels det medeltida tornet och dels
långhusets tydliga 1700-talskaraktär med sitt branta spåntäckta takfall och putsade släta fasader med stora fönsteröppningar med ålderdomliga fönsterbågar med
tunna järnspröjsar. Interiören har, trots sentida förändringar, behållit sin huvudsakliga prägel från 1700-talet med ett ljust och luftigt kyrkorum med ett äldre kalkstensgolv med gravhällar. Sven Gustavsson Stoltz målningar och Pehr Hörbergs
altartavla har stora konsthistoriska värden. De är även intressanta ur ett regionalt
perspektiv då de är uppförda av länsanknutna konstnärer. Det gäller även dopfunten
från 1600-talet. ”
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Bjälbo kyrka
I lummig grönska mitt på östgötaslätten ligger Bjälbo
kyrka. Med sitt robusta torn står det som ett minnesmärke över Bjälboättens blodiga strider om makten i
det medeltida Sverige.

Andligt och världsligt skydd
Bjälbo kyrka började byggas redan vid 1100-talets första hälft.
Tornet tillkom senare, troligen omkring 1220 enligt dendrokronologiska undersökningar. Strax väster om kyrkan låg Bjälboättens stamgods och kyrkan fungerade som ättens gårdskyrka. Både
kyrka och torn anses vara uppförda av jarlen Birger Brosa, Birger
jarls farbror.
Med de franska cicterciensermunkarnas intåg till Alvastra 1143 introducerades en ny förfinad stenbyggarteknik i Sverige. Tornet i
Bjälbo kyrka är ett av de mest robusta och förnämsta med den här
tekniken i Östergötland. Tornet var ursprungligen sex våningar
högt. De två första våningarna har två rum vardera. Rummen är
tunnvalviga med små fönster och på första våningen finns resterna
av en eldstad. Vad har rummen använts till? En förklaring är att tornet använts
som tillflyktsort och kanske
t.ill och med försvarstorn
för Bjälboätten. Det sägs
också att Birger Jarls mor,
Ingrid Ylva under en viss tid
bodde i tornet.

Det finns många sägner om Ingrid Ylva. Det sades att hon kunde
spå in i framtiden. En sägen berättar om hur hon på sin dödsbädd
befallde att få sin grav inmurad upprättstående i kyrkan. Så länge
hennes huvud var upprätt skulle Bjälboätten leva kvar. Vid ett annat tillfälle betraktade Ingrid Ylva från kyrktornet striden mellan
sina ättemän och en dansk här. Då hon såg hur Bjälboätten höll
på att förlora tog hon fram ett fjäderbolster och tömde fjädrarna
utanför fönstret och ropade: ”Häst och kär av vareviga fjär!”. När
fjädrarna nådde marken förvandlades de till hästburna riddare
som hjälpte till att besegra den danska hären.

Kyrkan genom tiderna
På 1200-talet brann det för första gången i kyrkan. Den har sedan
brunnit vid flera tillfällen. År 1786 revs stora delar av kyrkan och
av den ursprungliga återstår
i dag tornet, sakristian, de
norra och västra väggarna
samt den västra kyrkporten
med vackra järnbeslag.
1787 byggdes kyrkan om.
För att få den rymligare gjordes koret lika brett som långhuset. Tidigare låg vapenhus
med ingång på kyrkans södra sida. Det fanns också en
andra ingång via tornet som
under medeltiden endast var
avsedd för Bjälboätten. Vid
ombyggnationen lät man
den ingången bli huvudingång och tornets bottenvåning blev vapenhus. 1935
restaurerades predikstolen,
bänkar, altarring, dörrar,
väggar och läktarbröst. Två
fönster i koret murades också igen. En vinkällare påträffades i sakristian samma år
då värme installerades. Vinkällaren kan troligen dateras
1700-tal.

Vid en arkeologisk undersökning av tornet 1982 upptäcktes det att golven på första våningen bestod av ett
midjehögt lager skräp. I botten fann man bl.a. små bitar
av försilvrat smide från en
takkrona och ett 70-tal mynt
från 1100-talet och framåt.
De övre våningarna var
försedda med trägolv och
användes till förvaring av
spannmål. För sin tid var
detta en mycket stor lagerlokal vilket kan tyda på att
det varit ett centrallager. På
den översta våningen hänger
kyrkklockorna.

Bjälboättens mystiska anmoder
Namnet Bjälbo lär komma från kyrkans välljudande klockor eller
bjällror som våra kristna förfäder kallade dem. Storklockan kallas
Ingrid Ylvas klocka. Enligt texten på klockan göts den 1240 och
skänktes av Ingrid Ylva som var mor till Birger jarl. Under åren har
klockan fått gjutas om tre gånger på grund av brand.

Tiden före stenkyrkan
Ca 100 m norr om Bjälbo kyrka kan man skymta grundstenarna
från en gammal träkyrka, en så kallad stavkyrka. Den var med den
tidens mått en stor kyrka vilket är ett tecken på Bjälbos storhet i
forna dagar. Kyrkan var 5,5 m lång och 5 m bred och hade ett tre
meter långt kor. På 1950-talet upptäcktes en runprydd hällkista
nedgrävd mitt i stavkyrkan. Placeringen, framför koret, tyder på
att det är en betydelsefull person som begravts. Stavkyrkan fanns
antagligen kvar då den nuvarande kyrkan byggdes.

