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-Jeg har et åbent forhold til religion. 
Men jeg tror ikke på, at der er en 

skabende Gud bag det hele. Begrebet 
næstekærlighed tror jeg til gengæld 

meget på. At den er meningen med 
livet. Foto: Anne Kruse Brødsgaard

Du er, hvor du 
skal være, når du 
er til stede der, 
hvor du er.

”

Taknemmeligheden 
fylder hver dag
Mikael Kamber er kendt som tv-nyhedsværten der, som en mursten med slips, fortæller 
os om verdens aktuelle dagsorden. Bag den stærke facade findes imidlertid en hverdag, 
hvor taknemmelighedens kraft, meditation og livets store spørgsmål trænger sig på.

ANNE KRUSE BRØDSGAARD

Opskriften på hvordan vi øger vores taknem-
melighed, folder han ud i sin kommende bog 3 
GODE TING, der vil lære os, hvordan vi forbed-
rer livet ved at rette lommelygtens skær der-
hen, hvor alt det positive findes.

I dag er Mikael Kamber kun vært på TV2 Ny-
hederne fem gange om måneden, for igennem 
de seneste 10 år har han valgt at lægge flere og 
flere kræfter i begrebet positiv psykologi, som 
han har taget en amerikansk eksamen i.

Den positive livsindstilling har resulteret i bå-
de et personligt og karrieremæssigt skifte, der 
betyder, at han i dag føler sig som et anderle-
des menneske, der bruger det meste af sin tid 
på at lære andre om fordelene ved at fokusere 
på ”det gode”.

Jeg møder den velformulerede journalist i 
hans lejlighed på Christianshavn, hvor lyset 
strømmer ind, både fra de store vinduer men 
også i Kambers ord, der afdækker hvordan tak-
nemmelighed, der er temaet i hans kommende 
bog, er nøglen til, hvordan vores liv kan fyldes 
med langt mere glæde.

Hvordan giver taknemmelighed, som du i 
bogen betegner som en kæmpe kraft, dit 
eget liv værdi?
Taknemmelighed er jo at bemærke de ting i li-
vet, som man sætter pris på, det gode i livet. 
Taknemmelighed er en stærk kraft, der gør, at 
når først man begynder at rette sit fokus mod 
det, som er godt i livet, begynder det at fylde.

Det er lige som i en have: Det, du placerer i 
lyset og vander og gøder, er det, der vokser. Jo 
mere man lægger mærke til, hvor mange glæ-
der der er i livet, desto flere glæder dukker der 
op overalt.

For mig, der har været nede i den gryde af 
taknemmelighed længe, betyder det, at jeg i 
dag er en anden person end jeg var for 10 års 

tid siden. Jeg behøver ikke selv længere at skri-
ve tre gode ting ned hver dag, jeg har gjort det 
så længe, at det kommer af sig selv.

Hver gang jeg oplever noget godt, tænker jeg 
over det: Små ting som at komme forbi vugge-
stuen i mit kvarter, hvor børnene er totalt gla-
de i låget og råber hej. Den dejlige luft af ned-
faldne blade her i efteråret. Eller at kunne give 
et smil til en jeg møder.

Hvorfor har vi danskere brug for at skrue 
op for taknemmeligheden?
Jeg tror ikke, at det er specielt dansk i virkelig-
heden. Men mennesker generelt gør klogt i at 
skrue op for taknemmeligheden. Særligt men-
nesker, der som os her i Danmark og i vores 
del af verden har rigtig meget. Jo mere man har 
af materielle goder, og jo flere muligheder man 
har fået foræret i livet, desto mere tager vi det 
for givet.

Det er med andre ord sværere at være tak-
nemmelig, når man er et priviligeret menneske. 
Man bliver blind for alt det, man har fået for-
ærende. Man begynder at tænke: ”Ja, men det 
er min ret, og jeg har fortjent det. Så jeg gør 
med det, hvad der passer mig.”

Så glemmer man, at alting faktisk er en gave. 
Hvis man kigger på situationen med de store 
briller på, så blev jordkloden givet til os kvit og 
frit på forhånd. Livet fik vi forærende, sammen 
med evnen til at have det godt og have det 
skidt. Derfor er det klogt at minde sig selv om, 
at alting faktisk er en gave.

På det personlige plan er taknemmelighed 
også en væsentlig ting. For i den tid vi lever i, 
hvor der er så mange muligheder, er der en 
kraftig tendens til at stræbe efter det perfekte. 
Mere, mere, mere. Når tingene er perfekte, skal 
det blive endnu mere perfekt. Det er en stræ-
ben, som aldrig ender, og som gør mennesker 
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uforløste og ofte syge. Der kan taknem-
meligheden være en hjælper, ved at man 
påskønne det, man har.

Nyhedsmanden fra TV2, som er 
fyldt med tyngde. Hvorfor har han 
kastet sig over positiv psykologi?
Både af nogle personlige og professi-
onelle årsager. Jeg er ikke født med et 
specielt lyst sind, og jeg er også en dyg-
tig fejlfinder. Den evne har gjort mig til 
en ret dygtig journalist, fordi journalistik 
ofte handler om at afdække det, der ikke 
er i orden i samfundet.

Men jeg har haft en tendens til at være 
en fejlfinder i hele mit liv. Været hård ved 
mig selv og ved andre. Ikke mindst på 
grund af et heftigt temperament, der er 
gået ud over andre. Det kunne være en 
hidsig mail, som jeg sendte afsted, inden 
jeg havde nået at sove på den. Eller at 
jeg kom med meget hurtige domme som 
”Det var da en helt vild dårlig ide! Kan du 
ikke se, at...”

Jeg har ikke tal på, hvor mange gange 
jeg har ønsket, at jeg kunne skrue tiden 
ti sekunder tilbage, så jeg lige havde kun-
net nå at stoppe mig selv. Da jeg var i be-
gyndelsen af 20érne, kunne jeg egentlig 
ikke altid lide den person, jeg så i spejlet. 
Jeg oplevede, at det ofte var mit tempe-
rament, der styrede mig – og ikke om-
vendt. Så det arbejdede jeg en del med 
dengang.

Senere, da jeg lige var fyldt 40 år, faldt 
jeg over positiv psykologi, og følte, at den 
videnskab var lavet præcis til mig. Her 
var alt det, jeg havde drømt om hele ti-
den. Enkle og gode værktøjer, der kan 
hjælpe med, at man i højere grad retter 
sit fokus mod det, der fungerer. Det be-
tyder ikke, at man skal glemme alle pro-
blemer og det, der ikke er okay, for det 
skal man tage fat om og forsøge at løse 
hurtigt og nogle gange brutalt. Men skal 
OGSÅ huske at rette sit fokus på det, 
der fungerer, for det er der, at livet bli-
ver godt.

Nu handler det at være taknemme-
lig ikke bare om min egen lille lykke. Den 
kan sgu være lige meget for dig og alle 
andre mennesker. Men når man er i den 
der positive grundstemning, hvor man 
er i stand til at få øje på det, der funge-
rer, så er man også i stand til at give me-
re til andre mennesker. Gøre noget for 
verden.

Det ser jeg som formålet med, at vi 
overhovedet er her; At vi kan gøre en 
positiv forskel. Jeg kan mærke, at jo bed-
re jeg er i balance og til at se løsninger 
og muligheder, jo bedre kan jeg også bi-
drage til folk omkring mig. Jeg er ikke 
perfekt. Men jeg kan bedre lide mig selv i 
dag end for 10 år siden.

Hvordan var du for 10 år siden?
Dengang havde jeg ikke et klart billede 
af, hvad der var det vigtigste i mit liv. Jo, 
helt klart min elskede frue og vores pi-
ger. Men jeg var i tvivl om alt muligt an-
det. Spørgsmål som: ”Hvad er det egent-
lig, der giver mig glæde i hverdagen?”, 
”Hvad vil jeg gerne være for andre” og 
”Hvad er meningen med MIT liv?” Vigtige 
spørgsmål, som jeg kun havde vage svar 
på. Og så mit temperament, som jeg for-
søgte at styre. Temperamentet er ikke 
forsvundet, men den energi der før blev 
rettet ud negativt, kommer i dag i højere 
grad ud af en positiv ventil.

I 2007 blev jeg chef for min barndoms 
avis, JydskeVestkysten. Og i forbindelse 
med mit nye job blev jeg klar over, at det 
ikke var mit job at komme over og for-
tælle folk, hvad de ikke duede til, for det 
vidste de rigtig godt i forvejen.

Min opgave var at fortælle dem, hvad 
de duede til. For at det skulle lykkes, var 
jeg nødt til at finde den glade dreng frem 
inde i mig selv. Og det var ikke nok med 
noget personligt lommefilosofi, jeg også 
måtte have nogle gode, gennemprøvede 
værktøjer.

Og der var det, at jeg faldt over positiv 
psykologi og praktiserede det, der hed-
der anerkendende ledelse, hvor man ik-
ke er fejlfinder, men en ”fordelsfinder”. 
Du spørger ind til der, hvor det gik godt.

Finder sprækken af lys og begynder at 
rykke lidt i den sprække, og jo mere du 
spørger ind, jo mere lys kommer der. Jeg 
fandt på den måde ud af, at positiv psy-
kologi er et kraftfuldt værktøj. Det satte 
alt det fede i gang. Ikke nok med at folk 
blev gladere. Det, de producerede, blev 
også bedre.

Selvom du i din bog slår fast, at du 
ikke er religiøs, inddrager du alli-
gevel både kirkens ord og salmeci-
tater. At du f.eks. prøvede at løfte 
medarbejderne på Jyske Vestkysten 
ved at rose, anerkende og søge 
efter lyset i dem, er vel nærmest 
en form for næstekærlig handling, 
eller?
Altså, jeg har et åbent forhold til religion. 
Men jeg tror ikke på, at der er en ska-
bende Gud bag det hele. Begrebet næ-
stekærlighed tror jeg til gengæld meget 
på. At den er meningen med livet. At det 
er den, der er vores opgave i livet.

Man kan jo se på livet som en lang kæ-
de, der startede med Big Bang for 13, 7 
millioner år siden, og i dag er vi det yder-
ste led. Det er os, der holder alt det, som 
vores forfædre har bygget, i vores hæn-
der. Jeg tror, at hele universets udvikling 
er en udvikling i en retning mod det bed-
re. Fra mørket til lyset. Vi har alle mulig-
heden for at gøre vores bedste i den ret-
ning.

Så 3 GODE TING, der umiddelbart 
lyder som en simpel øvelse i at få 
det bedre, er i virkeligheden blot 
toppen af et isbjerg?
Metoden stikker dybt. Den har det med 
at udvikle sig fra at være en lille daglig 
øvelse, som er rar og nem at lave, til at 
brede sig, så den til sidst bliver en livs-
holdning, der handler om alting.

Er 3 GODE TING kun for os privili-
gerede mennesker, der lever i den 
vestlige verden?
Nej, taknemmelighed har værdi for alle 
mennesker, uanset hvor i verden du er, 
og hvad din situation er. Taknemmelig-
hed er en nøgle til at få et godt og me-
ningsfuldt liv, uanset hvem du er.

Men jeg tror, at vi i den vestlige verden 
har mere brug for at genbesøge taknem-
meligheden, end man har mange andre 
steder i verden, hvor man for eksempel 
er taknemmelig for det daglige måltid.

Hvis mad ikke er en selvfølge, kan selv 
en lille skål med ris være et festmåltid. Jo 
mindre du har, jo nemmere er det at få 
øje på taknemmeligheden.

Du citerer en amerikansk millionær i bo-
gen, som siger, at der er noget, som er langt 
bedre end at VÆRE rig, og det er at FØLE 
sig rig. Og man føler sig rig, når man er 
taknemmelig. Hvordan skal man bruge det 
råd?
Millionæren tager fat i noget, som mange rige 
mennesker oplever efter al mulig stræben; at 
pengene bare var lig med tomhed. Det er klart, 
at der er behov for at have penge nok til at kun-
ne skabe daglig tryghed, mad på bordet, og så vi-
dere.

Men når først du har nået det punkt, hvor dit 
basale behov er dækket, så er det ikke pengene, 
der gør den store forskel længere. Det vigtige i li-
vet ligger andre steder: At have nære relationer, 
at være i balance med sin krop, at nyde overra-
skelserne i dagen.

At være til stede her og nu i det, der sker.

Du mediterer fortæller du i bogen. Hvorfor?
Jeg mediterer på flere måder og ikke nødvendig-
vis hver dag. Sidste gang var i går, hvor jeg skulle 
ud og holde en kursusdag. Jeg vågnede alt for tid-
ligt på et hotel i Middelfart. Var i ubalance og hav-
de det ikke helt godt fysisk.

I sådan en situation er det vidunderligt at ha-
ve meditationen, for så kan jeg komme ind til en 
kerne i mig selv, hvor der er balance. I går tog det 
næsten en time, før jeg syntes, at jeg havde fun-
det frem ind til min egen ro, så jeg kunne give det 
bedste, jeg havde på dagen til de 100 mennesker, 
som ventede på mig.

Rigtig meditation, hvor man sidder i skrædder-
stilling på sin pude og med hænderne foran bry-
stet, gør jeg kun de dage, hvor jeg har virkelig 
brug for det. For jeg har mere fornøjelige veje til 
at finde ro, f.eks. at tage en lang cykeltur.

Jeg laver også mikro-meditationer flere gange 
om dagen. For eksempel hvis jeg er ude at gå en 

tur, så sætter jeg farten ned og mærker skridte-
ne. Hvordan hælen rammer jorden, og jorden ta-
ger imod. Er tilstede i min gang og træder blidt, 
så jeg ligesom er påpasselig med ikke at skade 
jorden.

Sådan nogle små, måske lidt tossede zen-ting 
kan jeg godt lide at lave i løbet af min dag, bare li-
ge for at føle mig forbundet med verden. Være til 
stede lige nu.

Blå bog
Mikael Kamber, 52 år. 
Nyhedsvært på TV2 Nyhederne.

Han driver bloggen Kamber.dk og 
har udgivet bøgerne:
”Stærkere – dyrk dine styrker, 
håndter dine svagheder” og
”Vi er bedst, når vi er glade”

Siden 2010 har Mikael Kamber 
afholdt en lang række kurser og 
foredrag om arbejdsglæde, ledelse 
og positiv psykologi.

Tidligere ansat som blandt andet 
mediedirektør i DR og chefredak-
tør på JydskeVestkysten.

Bor på Christianshavn i Køben-
havn sammen med sin kone og 
deres to døtre på 18 og 13 år.

Bogen 3 GODE TING udkom 
5. november på People´s Press

I sommeren 2019 
deltog Mikael Kamber 

i et velgørenhedsløb 
i de franske alper. Og 
styrtede på sin cykel. 

Mikael Kamber sendte en videohilsen kun 24 timer efter sit dramatiske styrt. Privatfoto
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Du skriver, at taknemmelighed 
er en dynamisk størrelse, der kan 
gives videre. Prøv at forklare hvad 
du mener?
Det er særligt i det uventede, det som vi 
ikke har kontrol over, at vi møder noget, 
som vi kan være taknemmelige for. Så 
det handler om at være i stand til at se 
det gode og tage imod det.

Når det sker, fylder man på sin tank - 
både energimæssigt og karaktermæs-
sigt. Ved at være i stand til at tage imod 
det gode, bliver du i en vis forstand et 
rigere menneske.

Så det med at give det videre hand-
ler ikke om, at nu fik jeg lige et smil, så 
nu skal jeg med det samme give et smil 
videre sådan en-til-en. Men hvis du har 
lært smilets magiske kraft at kende, så 
vil du have stor lyst til at give det videre, 
uanset hvor du er.

I bogen citerer du en provst, for 
blandt andet at sige: ”Livet beror 
ikke på dig selv, men på hvordan 
du tager imod den gave, livet er.” 
Hvad betyder det?
Det at tage imod de gaver, livet giver, 
handler i virkeligheden ikke om selvop-
timering, men om, at du er i stand til at 
give de gaver videre. Taknemmelighed 
er også ydmyghed.

Og lysten til at give de gaver videre, 
man har fået, er jo et løfte om, at det 
nytter noget at give det videre.

Filosoffen K.E. Løgstrup sagde det 
så fint: ”Hver eneste gang du interage-
rer med et andet menneske, holder du 
en flig af deres liv i hånden” Det vil sige, 
at du har et ansvar for, hvordan du be-
handler ethvert menneske, du er i berø-
ring med.

Du skriver i bogen, at man ikke 
kan skabe det perfekte liv, men 
blot tage mod det, som kommer. 
Men dit eget liv synes jo egentlig 
ret perfekt. God karriere, kendt 
tv-vært, høj indkomst, fed lejlighed 
i København, et flot udseende. Du 
har selv skabt det perfekte liv el-
ler?
Sådan kan det godt se ud udefra. Jeg 
har haft en fin karriere, og allerede da 
jeg var i slutningen af 20’erne, har jeg 
haft stillinger, som mange gerne ville 
bytte med.

Men i de år følte jeg mig underlig 
uforløst indeni. Det er bestemt ikke en 
klagesang, for der skete mange gode og 
spændende ting. Men jeg manglede no-
get mening og noget glæde. I dag er jeg 
nået et skridt længere. Det er ikke det 
materielle, der betyder noget for mig. 
Det kan lyde nemt at sige for én, der 
har sit på det tørre, jeg ved det.

Men det, der betyder noget, er de 
mennesker, jeg har i mit liv, og de nye 
jeg møder. At jeg kan tage en cykeltur, 
mærke kroppen. Det betyder meget for 
mig at kunne gøre en forskel for et an-
det menneske. At jeg kan møde et an-
det menneske og virkelig forstå, hvad 
det menneske har behov for. Og så give 
det, jeg kan. De første par årtier har jeg 
stræbt efter mere, mere, mere. Højere 
stillinger, højere løn, mere prestige osv.

I dag handler min stræben mere om, 
hvordan jeg kan gå i dybden med de 
mennesker, jeg arbejder med.

Ville du gerne have haft det sådan 
da du var i 20’erne?
Når man kender effekten af positiv psy-
kologi, forekommer det helt vanvittigt, 
at man ikke lærer om det i skolen. Så 
børn kunne lære noget om meningen 
med livet, hvordan man anerkender og 
modtager anerkendelse. Hele vores mo-
del er skruet sammen på en vækst-mo-
del, så man hurtigst muligt kan blive 
færdig med en uddannelse og tjene 
nogle penge til samfundet.

Men det er bare ikke det, som livet 
handler om. Hvis jeg havde vidst alt det 
her, da jeg var yngre, havde jeg helt sik-
kert været et andet sted i dag. Måske 
i et andet land. Havde jeg for eksem-
pel læst Troels Kløvedal, da jeg var 18 år, 
havde jeg formentligt truffet nogle an-
dre valg i mit liv. Ikke at jeg ville sejle, for 
jeg bliver søsyg, bare jeg skal krydse en 
vandpyt.

Men det med at man skal sørge for at 
leve sin drøm. At det er drømmen, der 

skaber dit liv. Det er en stor visdom. Og 
så giver Kløvedal også det tankevæk-
kende råd, at du skal lade være med at 
stifte gæld, for hvis du ikke skylder pen-
ge væk, har du altid din bevægelsesfri-
hed og meget lettere ved at jagte din 
drøm.

Hvad er din egen drøm for fremti-
den i dag?
Min personlige drøm er at være tilstede 
i mit eget liv og kunne give det, jeg har, 
videre til andre.

Det er min mening med livet. 3 GO-
DE TING er et meget fint sted at star-
te. Helt simpelt, men meget sandt, kan 
man sige at ”du er, hvor du skal være, 
når du er til stede der, hvor du er”.

- Cirka en gang om 
ugen lægger jeg en 3 
gode ting-video ud på 
de sociale medier og 
min hjemmeside, hvor 
jeg taler med folk, jeg 
møder, om 3 gode ting 
i deres dag. Jeg gør det 
for at dele det, jeg synes 
er en af verdens bedste 
vaner. For når man giver 
sig til at lave 3 gode 
ting, bliver man helt 
automatisk opmærksom 
på de vigtigste ting 
i livet, siger Mikael 
Kamber

Mikael Kamber er ofte ude at holde foredrag om arbejdsglæde. På fotoet ser det i hvert fald ud til at virke. Privatfoto.


