
24 Fjärde Världen 3/2012 

Världens går under, eller 
kanske händer det något 
annat dramatiskt, den 21 
december 2012 enligt 
Mayakalendern. Liksom av 
en slump lanserar klock-
tillverkaren De Bethune 
armbandsuret ”The Ninth 
Mayan Underworld” - 
Mayas Nionde Underjord. 

Det nionde steget i mayapyramiden 
Bolon Yokte Ku ska symbolisera över-
gången till den nionde underjorden 
där utveckling och medvetande når 
sina högsta nivåer. Själva klockan är 
(naturligtvis) gjord i rent guld med 
mayasymboler som siffror och visare 
i genomskinlig 
kristall. Den ut-
valda skara som 
kan nå det hög-
sta stadiet i ni-
onde underjor-
den är mycket 
liten. Upplagan 
är begränsad till 
12 armbandsur. 
Tidningen Watch 
Worlds råd är: ”Se 
till att köpa innan 
världens under-
gång”

K l o c k f a b r i -
kanterna försöker 
alltid anknyta till 
forntida myter 
om tid. Klock-
märket Hublot 
gjorde nyligen en 
moderniserad kopia av Antikythera-
mekanismen, en mekanisk kalender 
från det forntida Grekland. Det är 
såldes följdriktigt att klockor även 
inspireras av Maya- och Incakultu-
rerna.

Klockmärket Frédéric Jouve-
not lanserade sitt armbandsur Inti, 
namngivet efter Incafolkets solgud. 
Det är ingen vanlig klocka; utan en 

sol vars strålar förvandlas till guld 
(Incaguld?) vid varje hel timme. 
Klockan 12 är alltså hela solen guld-
färgad och mitt i natten är solen svart. 
Även här kan strålglansen bara nås av 
ett litet antal människor - upplagan 
är bara 88 exemplar. Ett annat sätt 
att utnyttja Incafolkets soldyrkan är 
INCA-klockan från Yes-Watch, som 
visar solens upp- och nedgångar. På 
hemsidan avbildas klockan kraftfullt 
bredvid Machu Picchu. 

En mer oroande utveckling visar 
klocktillverkaren Franck Muller som 
romantiserar förtryckarna genom sin 
modell Conquistador. Enligt till-
verkaren är klockan ”inspirerad av 
mysteriet med outforskade världar” 
och man anknyter direkt till eröv-
ringstanken genom att säga: ”Con-

quistador är på 
rätt spår för att 
erövra själva 
tiden”. Men 
det stannar 
inte där. Man 
hyllar även 
Cortez, som 
krossade Az-
tekernas rike, 
genom att ge 
honom en egen 
k lockmodel l . 
Franck Muller 
skriver: ”Arm-
b a n d s u r e t 
Conquistador 
Cortez är rik-
tat till djärva 
män och kvin-
nor med starka 
ö ve r t y g e l s e r 

och som drivs av en känsla av eröv-
ring och äventyr.”. 
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