
Mer om hvordan Chokwe-stolen kom til Kulturhistorisk museum

Høvdingstolen er en gave til Etnografisk museum fra 
Finn Kjelstrup. Men hvordan kom den i hende på en norsk 
løytnant? Ifølge museets katalog skal den ha tilhørt 
”Balunda-kongen i Øvre Kasai”.

Balunda-kongen Muata Yamva
I Kjelstrups ansvarsområde bodde tre etniske grupper. 
Balunda (kalles i dag oftest Lunda), Batshioko (Chokwe) og 
Baluena (Lwena). Kjelstrup oppfattet Balunda som tillitsfulle 
overfor europeere, og roste deres orden, byggekultur og sam-
hold. Nordmannen kom godt overens med kongen deres, som 
bar tittelen Muata Yamva. Det må her være snakk om Muteba 
III a Kasang, som regjerte fra 1907-1920. I dagboka beskrev 
Kjelstrup ham som “en livlig og elskværdig mann, som gjør sitt 

beste for å etterkomme mine ønsker og anvisninger.” Men kongen var svekket politisk 
bl.a. som en følge av europeernes vilkårlige grensedragninger.

Høsten 1909 slo Balunda-kongen 
følge med nordmannen på et lengre 
rekongoseringstokt. 
Muata Yamva anmodet sektorsjefen 
om å pålegge høvdinger fra andre 
etniske grupper om igjen å betale 
skatt til ham, slik de tidligere hadde 
gjort. Kjelstrup avslo under henvis-
ning til den belgiske koloniens poli-
tiske strategi; å bevare status quo. 

Gavebyttet
Etter mange dagers vandring  
fotograferte Kjelstrup Balunda-
kongen foran det mytiske fjellet 
”Mukishi Monene”. Deretter 
skiltes Kjelstrup ”fra ham etter å 

ha overlatt ham forskjellige små foræringer, hvoriblant en uniformsjakke med knapper og 
broderier vakte hans særlige beundring. Han lovet meg til gjengjeld å sende en del ”objects 
de collection” til Lusambo. Det var ikke mange slike av interesse å få der i trakten, men vi 
ble stadig minnet om å sende slike gjenstander til ”le musée de Tervueren” [v/Brussel], og 
litt hadde jeg jo tenkt å ta med meg til Norge, når termen var slutt. Muata Yamva innfridde 
senere sitt løfte, da jeg passerte Katola som ”fin de terme”.” 
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