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Fra grønnsakpluk
til ambassadørpo
Paul Gulleik Larsen vokste opp på Nyhus, nabogården til prestegården,
nær Nøtterøy kirke. Fra 2018 har han vært Norges ambassadør til Australia.
Sin rimelige grad av suksess og gode omdømme, tilskriver han i stor grad
oppveksten på Nøtterøy.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

H

an vokste opp med
skog og jorder rundt
seg. Jobbet på jordene, kjørte traktor og
plukket jordbær.
– Det er ikke den grønnsak jeg
ikke har plukket, sier han og
legger til at det lå verdifull lærdom i å jobbe hardt og ikke få så
veldig mye betalt for det.
Mye lærdom lå det også i fotballinteressen. I ti år spilte han
på Nøtterøy IFs guttelag, og ble
et år også årets spiller i 6. divisjon i Vestfold. I den tiden fikk
den fremtidige diplomaten en
rekke fotballturer på kontinentet. Høydepunktet var da Nøt-

terøy IFs guttelag møtte Borussia Mönchengladbachs guttelag. Da var det ikke så farlig å
tape 1–8.
Når vi senere i samtalen kommer inn på at han har ord på seg
for å håndtere, og like, krevende situasjoner, kommenterer
han tørt: – Når du har spilt fotball i mange år, har du energi.

TB og Aftenposten
Når vi først er inne på bakgrunn, kan vi ta med at han
både har vært avisbud for og
jobbet som sommervikar i
Tønsbergs Blad. Der var han
kollega med Henrik Syse, som
også var vikar i det Larsen konsekvent omtaler som Øyenes
konkurrent.

Senere var han vikar på næringslivssidene i Aftenposten.
Så fulgte i rask rekkefølge mastergrader i London og Oslo, før
han tok Utenriksdepartementets (UD) aspirantkurs.
Derfra gikk det rett til jobben
som charge d'affaires, ambassadørens vikar, ved ambassaden i Beograd.
Der landet han rett i borgerkrigen og var etter hvert eneste
mann på post for Norge.
Det passet nok godt for en
person som i Øyenes bakgrunnssjekk fikk denne attesten: «… har helt spesielle evner
når det gjelder å løse kinkige
oppgaver, gå inn i krevende saker og problemstillinger, ikke
legger særlig vekt på om det er

krig eller fred og kort og godt får
saken løst».
Deretter ble det flere runder i
UD og ved FN-delegasjonen i
New York. Blant annet forrige
gang Norge satt i Sikkerhetsrådet. Der er Norge igjen på plass,
og ingen behøver å tvile på at
Paul Gulleik Larsen spilte en
viktig rolle der han besøkte de
mest avsidesliggende land på
kloden for å fremme Norges
kandidatur.

Nobelpris til arbeidsgiver
I seks år var han stabssjef og
multilateral direktør i Verdens
matvareprogram (WFP), og han
er nesten rørt når han snakker
om hvor velfortjent det var at
WFP fikk Nobelprisen i 2020.
Fra 1998 til 1999 var han diplomatisk rådgiver for statsminister Kjell Magne Bondevik.
Den som vil ha alle detaljene,
kan finne dem i boksen et annet
sted i dette oppslaget. Nå er
han altså kongeriket Norges
ambassadør til Australia, med
sete i Canberra. Der er han sjef
for to nordmenn og fem australiere. Det er altså en liten stab.
De skal håndtere et land som er
20 ganger så stort som Norge,
selv om innbyggertallet bare er
mellom fire og fem ganger så
høyt.
Det stopper imidlertid ikke
der. Ambassaden i Canberra er
sideakkreditert Cook Islands,
Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Samoa, Tonga, Tuvalunøyene og Vanuatu.
Alle stedene har han vært
minst to ganger i løpet av sine
to år i Canberra. Flere av stedene sammen med HKH kronprins Haakon, som var på rundreise for å se på klimaendringer
og havpolitikk.

Havpanelet viktig
– Australia er blitt mye viktigere
for Norge og Europa de siste par
tiårene, sier ambassadør Larsen.
Det er ikke minst på grunn av
Kina. Australia ligger i det som
kalles India Pacific, hvor Kina
og India vokser frem som vekstsentrum i verden.
Norge har dessuten markert
seg de siste årene med det Erna
Solberg-ledede
havpanelet,
hvor også Australias statsminister Scott Morrison sitter. Havet og havpanelet er viktig for
mange av de sideakkrediterte

landene. Havet stiger stadig.
Panelet har bragt Norge og
Australia tettere enn tidligere.
(Les gjerne mer om havpanelet
i intervjuet med Vidar Helgesen
i Øyene, som du selvsagt finner
på oyene.no)

F-35 og karbonfangst
Handel er viktig. Ambassaden
samarbeider med norske bedrifter som har aktivitet i Australia. Blant annet dreier det seg
om Kongsberg-Gruppen i forbindelse med at Australia har
kjøpt 70 F-35-jagere fra Lockheed.
– Det er et viktig samarbeid,
som ble innledet mens Ine Eriksen Søreide var forsvarsminister.
Vi samarbeider ellers på området olje og energi, som innen
karbonfangst, sier ambassadøren, som er i løpende kontakt
med norske bedrifter.
Innen sikkerhetspolitikken
har Norge og Australia felles interesser. Norge har blant annet
samarbeidet med Australia i
Afghanistan.
På området elbiler er Australia kommet kort, med cirka én
prosent fossilfrie biler. Det ville
det australske parlamentet
høre mer om. Det vakte nok en
viss overraskelse hos parlamentsmedlemmene da Larsen
fortalte om vår tydelige bruk av
subsidier.

Økt interesse for Australia
Ellers kan han fortelle at interessen for Australia i Europa og
Norge er større enn noen gang
før. Det er mye oppmerksomhet rundt presset fra Kina mot
Australia. Verden er blitt mindre. Og mediene, også i Norge,
er blitt mer interessert i innenriksspørsmål i Australia.
– Australia har en politisk situasjon som minner litt om den
i Norge, med koalisjoner med
små flertall. Landet har et topartisystem, med noen små
fløypartier. Det minner om det
engelske med enmannskretser.
Nå er det koalisjonsregning på
høyresiden med marginalt flertall.

Ikke mye eksellense
Paul Gulleik Larsen er ikke den
eneste ambassadøren Øyene
har snakket med i forbindelse
med dette intervjuet. Det som
slår oss, er at de er ganske så
uformelle. Selv for en intervju-
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kking på Nøtterøy
osten i Canberra

LANGT HJEMMEFRA: Øyene intervjuet Paul Gulleik Larsen mens ambassadøren gikk sin daglige kveldstur og hadde Teams på mobiltelefonen. En skjermdump av en som går med
mobiltelefonen i hånden, er ikke noe særlig. Derfor er dette bildet tatt av en medarbeider ved ambassaden.

er med røtter i første halvdel av
det forrige århundre, er det
utenkelig å tiltale Larsen med
Deres Eksellense. Mailene går
med «Hei Sven!» og «Hilsen
Paul». Ambassadøren sier det
likevel fortsatt er noe igjen av
det i diplomatiet. Og det kan
være like greit.
– Hvordan fungerer det å
være uformell i et land som tilhører det britiske samveldet?
– Det fungerer greit, men de
er litt mer formelle her nede
enn i Norge. Og så er det greit å
si eksellense hvis jeg ikke husker navnet på vedkommende.
Paul Gulleik Larsen treffer
andre ambassadører hele tiden.
120 land har ambassade i Canberra, men så er Australia medlem av G7-gruppen og nummer
12, eller 13 i verdensøkonomien.
Larsen kaller Australia en europeisk stat i Stillehavet. Det er
rundt 30 timer flyreise om han
skal hjem til Europa. Derfor ser
han én fordel med koronaen.
– Virtuelle møter er blitt akseptert. Det gjør ting lettere når
man ikke må reise jorden rundt
for å snakke sammen.
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Fakta: CV – Paul Gulleik Larsen

■■ CV – Paul Gulleik Larsen:
■■ UD: Ambassadør til Australia 2018. Sideakkreditert Cook Islands,

AKKREDITERING: Bildet er fra ambassadør Larsens besøk på
New Zealand i forbindelse med at han overleverte sine akkreditiver
(fullmaktsbrev) til New Zealands generalguvernør, Dame Patsy
Reddy. Her ser vi Larsen, nummer to fra venstre, sammen med
generalguvernøren. De øvrige er personer som var til stede ved
Foto: THE NEW ZEALAND GOVERNMENT
overleveringen. 

200.000 innvandrere
Samtidig skjer det store endringer i det en gang så europeiske
Australia.
– Det er fortsatt mye europeere her, men de siste ti årene er
det komme svært mange fra
Asia. Det er store antall australiere som stammer fra Kina, India og Vietnam. Landet er åpent
for innvandring, og det kom-

mer rundt 200.000 innvandrere i året.
Dronning Elizabeth II er fortsatt statsoverhode i Australia.
Men det snakkes lite om republikk. Da prins Philip døde, var
det landesorg i landet. Paul
Gulleik Larsen sier australierne
er generelt positive til monarkiet, og de verdsetter forbindelsen til samveldet.

Fiji, Kiribati, Nauru New Zealand, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene,
Samoa, Tonga, Tuvalun-øyene og Vanuatu 2018
■■ UD: Spesialrådgiver/spesial-utsending for sikkerhetsrådssaker
2016–2018
■■ UD: Prosjektdirektør bærekraftig utvikling 2013–2016
■■ Verdens matvarefond: stabssjef og multilateral direktør 2007–2013
■■ Nestleder Norges ambassade i Moskva 2002–2007
■■ Rådgiver, Norges delegasjon til FN i New York 1999–2002
■■ Diplomatisk rådgiver for statsministeren 1998–1999
■■ UD: fungerende byråsjef for FN-saker 1997–1998
■■ Førstesekretær, Norges delegasjon til FN i NY, 1994–1997
■■ Charge d’affaires, Norges ambassade i Beograd 1991–1994
■■ Master, London School of Economics 1988–1989
■■ Master, UiO 1983–1988

Vestfold avler UD-folk
Larsen tar selv opp hvorfor det
er så mange i utenrikstjenesten
fra Vestfold. Han tror forklaringen er nokså enkel.
– Vi kommer fra sjøfartskommuner. Vi har utferdstrang. Vi vil fra øyene og ut i
verden. Og så har vi den optimismen og den positive holdningen man har der nede. Det

er en utadvendt kystholdning,
som er god å ha med seg når
man skal ut i verden og fremme norske interesser, sier ambassadøren. Og så avslutter
han med å si at det er umulig å
ikke trives i Australia.
– Det er en spennende og viktig jobb, og jeg er stolt over å
være her som representant for
fedrelandet.

