
 

Kære Cavlingkomité 

Jeg har fornøjelsen af at indstille journalist Ulla Terkelsen til Cavlingprisen 2017. 

 
 
Ulla Terkelsen, TV 2 
 
Meget få journalister kan for alvor gøre sig fortjent til at blive kaldt ”levende legender”. Ulla 
Terkelsen er en af de få. Hun demonstrerer år efter år – tiår efter tiår – at journalistik og 
endda udenrigsjournalistik er vedkommende, væsentligt og med til at gøre seeren til en bedre 
deltager i demokratiet. 
 
Ulla Terkelsen har gennem snart 60 år demonstreret sin evne til at være på det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt. Hvad enten der er tale om valg, katastrofer, terror eller krig, så er der hos TV 2s 
seere en forventning om at Ulla Terkelsen er på stedet og gør det, journalister er sat i verden for at 
gøre: Rapportere, forklare, fortolke. 
 
Som korrespondent går hun til formidlingsopgaven med indsigt og historisk perspektiv, men uden 
fordomme og forudfattede meninger. Hun lytter gerne til ”eksperter” og ”iagttagere”, men vil lige så 
gerne tale med og lære af manden på baren eller kvinden på gaden. 
 
Et kig i Ulla Terkelsens kalender for det forløbne år vil vise, at hun har dækket stort set alle 
væsentlige emner for TV 2. Fra indsættelsen af Donald Trump i USA over valgene i Storbritannien, 
Tyskland og Frankrig, terror i London – listen kunne nærmest blive ved, Ulla Terkelsen kæmper for 
at være der, hvor begivenhederne sker og for altid at bruge sit talent til gavn for seerne. 
 
Ulla Terkelsen er en journalist med en så stor konstant produktivitet, at det er svært at fremhæve 
enkelte produktioner. Men hvad enten hun dækker Brexit, det amerikanske valg, terror i Europa 
eller flygtningestrømmen fra Mellemøsten over Middelhavet sker det med en indsigt og en forståelse 
for netop den begivenheds indflydelse på den danske seers, modtagerens hverdag. 
 
Kvalitet på det niveau, som Ulla Terkelsen leverer, kræver ikke bare talent og held. Det kræver 
hårdt arbejde, konstant forberedelse og intellektuelt overskud, som er med til at løfte kvaliteten af 
dansk journalistik. Henrik Cavling ville være stolt over, at en pris i hans navn blev givet til Ulla 
Terkelsen. 
 

 

Med venlig hilsen 

Allan Silberbrandt 
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