
 

Never let a crisis go to waste! 

 

 

Drygt 1 år har förflutit med Covidpandemin och vi kan konstatera att jorden inte gick under denna 

gång heller! Du kan välja att se möjligheterna i framtiden eller vara självförstörande som många är. 

Man har kunnat tjäna galet mycket pengar under denna pandemi. Av detta kan man lära sig att 

kriser är en stor möjlighet! När det går åt skogen, börja räkna kantareller! Roten till många problem 

för människor är att man tar t.ex. 3 pusselbitar och bestämmer sig för att x är si eller så när det 

kanske är 4 triljoner saker som samverkar. Den erfarenhet vi bygger våra beslut på är ofta 

förvrängd. Det senaste intrycket spelar ofta en oproportionerligt stor roll, visar modern forskning. 

Man måste lära sig att vara storsint och öppen, fundera lite mera och ta reda på så mycket fakta 

som möjligt. 

Vad skall man då göra som intelligent investerare? Jag har två grundregler! Den första är att starkt 

rekommendera att undvika media, analytiker och rådgivare som spekulerar i vad som kanske skall 

hända! - Vi kommer aldrig få ett vaccin, det kommer ingen andra våg, det kommer en andra våg, 

vilka kommer vinna och förlora m.m. I mina ögon är det ganska meningslöst att spekulera när ingen 

riktigt vet. I de flesta årsredovisningar finns riskinformation om olika risker och hur man har 

hanterat dessa! Hur många kalkylerade med en pandemi? Detta sätter lite perspektiv på det mesta. 

Jag såg även en sammanställning från 2013 som jag sparat från de 30 främsta oljeanalytikerna i 

värden. INGEN av dessa 30 EXPERTER har gissat rätt på priset. Vad säger ni om denna? 

”Flygmaskiner som är tyngre än luft är en omöjlighet” Lord Kelvin, styrelseordförande i Royal 

Société, 1895.  ”Jag tror att det finns en världsmarknad för kanske fem datorer” Thomas Watson, 

IBM:s styrelseordförande, 1943”. Se video. Prognosmakare, spåmän, är ett gift som borde hållas 

inlåsta för barn och även för vuxna, som beter sig som barn på marknaden” Citat Warren Buffett.  

Den andra grundregeln är att investera i bra bolag, överbetala inte och låt sedan dessa innehav vara 

och gör inget!  Tänk dig att du är 80 år och tittar tillbaka på ditt liv. Vad skulle jag gjort? Det är ett 

bra test att göra innan man bestämmer sig för x eller y. Passa er för att dras med i t.ex. 

kursrusningar i krisbolag, kedjebrevstillgångar, orimliga värderingar utan att ha ekonomi som 

stödjer priset på bolaget, inga seriösa bevis på att affärsmodellen håller, etc. Under 2020 kunde 

man se att ca 80 % av IPO ej var vinstgivande. Viktigt med riskkapital men var försiktiga. Även 

investeringsillusioner kan pågå länge och ofta kan det bli att en illusion blir verklighet. Alla partyn 

har ett slut. Kejsaren hade inga kläder. Nästa gång det dyker upp elände på olika börser, ta ett djup 

andetag och se det som en möjlighet. Nedan har jag sammanställt flera intressanta spådomar och 

händelser att fundera på när elände dyker upp så att du ser positivt på framtiden! Jag har inga 

politiska eller religiösa synpunkter med nedan, bara historiska fakta. 

• Redan på sumerernas tid ca 4500 f.Kr. varslade man om jordens undergång och elände. Det var 

korruption och olydiga barn som var säkra tecken på att dagarna var räknade. 

 

• Montanus, 50 e.Kr, sa att den yttersta dagen skulle infalla 172 e.Kr. Roms invånare inbillade sig 

634 f.Kr att jorden skulle gå under. Panik utbröt, livsmedel hamstrades liksom toa pinnar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7G-QVmaZNn8
https://investerum.se/dokument/marknadsinformation/kundbrev_20191011_a.pdf
https://investerum.se/dokument/marknadsinformation/kundbrev_20201201.pdf


 
 

(dagens toapapper), folk låste in sig, etc. Först ca 1100 år senare upphörde romarriket och är nu 

Italien. 

 

• Vandringspredikanten Jesus förkunnade att jorden snart skulle gå under. Sedan dess har kristna 

försökt räkna ut när domedagen ska inträffa. 1000: Medeltidens bibellärda ansåg att Jesu 

återkomst och därmed domedagen skulle inträffa tusen år efter Jesu födelse, alltså år 1000. 

Många var därför rädda när år 999 närmade sig sitt slut. Kristna massutvandrade till Jerusalem, 

platsen för Jesu utlovade återkomst, och plundringar ägde rum i hela Europa, eftersom många 

kriminella tänkte att de ändå inte skulle få plats i himlen. När jorden på nyårsdagen år 1000 var 

intakt, förklarade påve Sylvester II att hans många böner hade räddat mänskligheten den här 

gången, YES! 

 

• 1284: För påve Innocentius III var Islam orsaken till att mänsklighetens öde hängde på en 

tunn tråd. Genom att lägga 666, Odjurets tal, till året för Islams grundande kom påven fram till 

att jorden skulle gå under 1284. Innocentius avled dock femtio år innan domedagen skulle 

inträffa, och år 1284 var hans uträkning bortglömd. 

 

• 1306: Även prästen Gerard av Pöhlde presenterade 1147 en domedagsprofetia baserad på 

vattentät matematik. Nu skulle domedagen inträffa tusen år efter att den förste kristne kejsaren, 

Konstantin den store, tog makten i romarriket. Eftersom Konstantin blev kejsare år 306 skulle 

jorden alltså gå under 1306. 

 

• 1844: Millisterna ca 100 000 var så övertygade om att de hade räknat ut när domedagen skulle 

infalla att de gav bort och sålde allt de ägde. Efter många års studier av Bibeln kunde den 

amerikanske farmaren William Millist se sådan som inget annat lagt märke till i den heliga 

boken.  Gamla Testamentet hade övertygat den självlärde predikanten om att jorden skulle gå 

under den 22 oktober 1844. Då skulle Jesus återvända och döma alla till himlen eller helvetet.  

”Jorden kommer att renas med eld, människans verk kommer att förstöras, och de onda 

kommer att brännas till aska”, förutspådde profeten. Millists profetia trycktes på tavlor och 

hängdes upp i kyrkor runt om i USA. Även tidningar och trycksaker spred budskapet om 

domedagen. Enbart i New York var 600 000 ex av Millists förutsägelse i omlopp. När domedagen 

inte inträffade visste de så kallade millisterna inte vad de skulle ta sig till. En grupp millister 

ville emellertid inte ge upp utan bildade sjundedagsadventisterna, som idag har mer än tjugo 

miljoner medlemmar!!! Att dom orkar. Skam den som ger sig. 

 

• Jehovas vittnen grundades ca 1870 och menade att Jesus snart skulle återvända. Sektens 

grundare hävdade att domedagen var nära 1874.  När det året gått utan att något hände kom 

ursäkter och förklaringar. Istället skulle det ske 1878. Sedan 1881, 1910, 1925, 1954, 1975, 

2000. De har nu slutat sätta datum på undergången men är övertygade om att den är nära 

förstående.  

 

• 1954: UFO var biljett till räddningen. Dorothy Martin spådde dystra varningar om en 

kommande flodvåg. Katastrofen skulle inträffade den 21 december 1954 och skövla hela Nord- 

och Sydamerika. Enligt Dorothy Martin kom varningen från rymdvarelser från den dittills okända 

planeten Clarion. Lyckligtvis berättade rymdvarelserna även att ett ufo skulle komma och hämta 

henne. Dorothy Martin övertygade en grupp följare om att jorden inte gick att rädda och bildade 

sekten The Seekers. Vid midnatt den 21 december 1954 stod gruppen klar i Martins trädgård. 

Men ufot dök aldrig upp och även flodvågen uteblev. Några veckor senare löstes sekten upp.  



 
 

 

• 1.1.2000 Nyår lamslår elektroniken. De datorer som fanns på 1990-talet registrerade endast 

de båda sista siffrorna i årtalet. Därför var många rädda att världens elektronik skulle kollapsa 

när årtalet gick från 1999 till 2000. I värsta fall skulle alla kärnvapen avfyras när militära 

datorprogram kraschade. Regeringar världen över spenderade miljarder på att byta ut 

operativsystem. När millennieskiftet kom uteblev datorsammanbrottet. Endast ett fåtal, 

obetydliga fel inträffade, som när ljusskyltar på franska universitet angav att året var 1900.   

Kom ihåg att flygplan lyfter i motvind, inte i medvind! Citat, Henry Ford. 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

I broschyren Wealth Builder Plan får du mer information om oss, våra förvaltningsprinciper och 

tjänster. Ladda ned 

Tidigare mail i Value Investing biblioteket kan du nå via denna länk. 

  

Riskinformation 

Innehållet i mailet ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon 

produkt eller tjänst.  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i 

värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det 

investerade kapitalet. För mer information om risker, se https://investerum.se/ 
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