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“Det var en gang en mann ved navn Halfdan Birkedal Hartmann som i det herrens år 1887
reiste ut i den store verden, nærmere bestemt til Cognac. Han skulle bli den første av en lang
rekke norskættede menn som skulle komme til å slå seg ned i dette området. Alle hadde de
et mål for øyet, nemlig fremstilling av et edelt brunt brennevin, kalt cognac…”
Men, eventyret ender ikke her, dette er bare begynnelsen
på historien om familien Birkedal Hartmann. I dag er det
fjerde generasjon Birkedal Hartmann som sørger for videreføringen av disse årelange tradisjoner og fremstillingen av

Birkedal Hartmann Cognac. I motsetning til andre norskættede cognachus, som bestyres av franskmenn med norske
aner, skiftet cognachuset Birkedal Hartmann aldri ut det
norske passet...

Birkedal Hartmann Cognac importeres av Vinhuset Nofra As

Historien om Birkedal Hartmann Cognac
Opprinnelsen til familien Hartmann kjenner man ikke med sikkerhet. I familieboken ”Slektene
Hartmann i Danmark og Norge ca. 1570 – 1945”, skrevet av generalkonsul Hjalmar Hartmann i
1945, begynner imidlertid historien i Braunschweig med Christopher Hartmann som første
slektsledd. Året er 1570.
Moritz Hartmann, født i Heilligenhafen i 1657, skulle derimot bli det mest kjente medlemmet av Hartmann familien.
Moritz Hartmann fortjener å minnes blant de sjøkrigere fra
Niels Juels tid, som styrket den danske orlogmakts ry
under fremmede flagg. Han dro tidlig til sjøs i Hollands tjeneste og ble i 1682 utnevnt til løytnant i Den Danske Marine.
9. februar 1684 fikk skipsløytnant Hartmann, av den
danske kongen, utstedet pass for ”bedre å perfeksjonere
seg i den hjemlige tjeneste”. Senere fikk han sin sjanse
som orlog i den franske marine og skulle snart få anledning til å vise sitt mot i den spansk-franske krigen.

med skipet ”Den Flygende Ulv”. I 1695 vendte han tilbake
til tjeneste i Venezia, men døde samme år i Arkipelaget, av
hissig feber.
Moritz Hartmanns liv var kjennetegnet av rastløshet, uro,
eventyrlyst og ærgjerrighet. I følge hans siste vilje skulle
rentene av hans etterlatte midler deles ut blant de fattige i
hans hjemby Heilligenhafen – hvilket ennå overholdes. Til
minne om Moritz Hartmann og hans foreldre ble det i
byens kirke oppført et prektig epitafium av marmor med
portrettbyste utført av billedhuggeren Thomas Quellinus.
Denne er den dag i dag Heillighafens største severdighet.

Etter ordre fra Ludwig XIIII, kongen av Frankrike, entret
Hartmann 3. mai 1684 slagskipet ”Le Parfait” og fikk ordre
om å seile til republikken Venezia. ”Le Parfait” var et
slagskip av 3 rang med to dekk, 60 kanoner og en besetning på 357 mann. I det franske nasjonalarkivet fra denne
tiden finnes det en journal vedrørende slaget i Genova og
her nevnes blant annet motet til sjøløytnant ”Sieur
Hartmann”.

Mer enn 200 år etter at Moritz Hartmann kjempet for den
franske Kong Ludwig XIIII, kommer familien Hartmann
tilbake til Frankrike. Historien fortsetter med Halfdan
Hartmann, født i Lier utenfor Drammen i 1865. Halfdan var
eldste sønn av Simon Fougner Hartmann og hans danske
hustru Augusta C. J. Birkedal. De fikk tre sønner før Simon
døde bare 35 år gammel. Augusta flyttet tilbake til
familien i Danmark og tok med seg yngste sønnen
Støttet av gode anbefalinger kom Moritz Hartmann med Hjalmar. De to eldste sønnene ble igjen i Norge for å studsin venn Greve Christian Ahlefeldt til Venezia sommeren ere.
1685 for å få tillatelse til å ta del i venetianernes allerede
påbegynte felttog i krigen mot tyrkerne. I Venezias borger- Hjalmar arbeidet som gartner ved det kongelige danske
råd ble følgende brev utstedt til Fransesco Morosini - gen- slott og startet senere eget frøselskap under navnet
eralkaptein og prokurator for Venezia; ”Under de Hjalmar Hartmann. Firmaet eksisterer i København den
nåværende vanskelige forhold har Greve Christiano dag i dag. Den mellomste sønnen, Johannes, leste teologi
d`Alfeldt av Danmark tilbudt å melde seg som frivillig til og startet senere den berømte Hartmanns Internatskole
flåten og anvende sin dyktighet og tapperhet som kriger på Hvalstad i Asker. I mellomtiden tok eldestesønnen
under Deres kommando. Han ønsker også å medbringe Halfdan realskole-eksamen og reiste til Danmark hvor han
sin venn Mauritio d`Hartmann, en mann av fortreffelige fullførte Handelsskolen. Deretter tok han jobb som salgssegenskaper. Vi håper De kan motta Han på den måte hans jef for vin- og spritselskapet N. F. Larsens Sønner, i
fødsel har krav på.” Moritz Hartmanns søknad lød som føl- London.
ger; ”Høyeste Fyrste! Etter at jeg, Moritz Hartmann av holstensk adel, Deres høyest ærbødigste tjener, har tjent og
arbeidet i Hans Majestet Kongen av Danmarks hær og av
Han er blitt hedret med tittelen Kongelig Kaptein og
deretter har gjort tjeneste i Frankrikes hær, ønsker jeg
sammen med noen andre adelsmenn å melde meg frivillig
til Deres høyeste flåte”.
Felttoget i Levanten ble en suksess og Mauritio
d`Hartmann ble adlet med tittelen ”Ridder av San Marco”
og dekorert for sin tapperhet av St. Marcus Ordenen. Han
utmerket seg også under landgangen ved Patras, beleiringen av klippefestningen Malvasia og erobringen av Athen.
Moritz Hartmann ble senere utnevnt til guvernør i det
østindiske kompaniets tjeneste i Trankebar. Etter kun et
halvt års opphold i Østindia reiste han hjem til Danmark

I 1887 reiste Halfdan Hartmann til
Cognac og etablerte etter kort tid
cognac-huset Birkedal Hartmann
og Hartmann Fils et Freres.
Halfdan gjorde stor suksess med
sin cognac og fikk høy anerkjennelse blant de gamle franskbritiske
cognac-familiene. Han hadde også
stor interesse for vin og i 1892 forHalfdan Hartmann
lot han Cognac til fordel for
Bordeaux, for å konsentrere seg om vinhandel. I årene
som fulgte reiste han verden rundt for å markedsføre sine
produkter. Han solgte den beste cognac og de dyreste og
fineste viner. Herunder kan nevnes at Mouton Rotschild,
Lafite Rotschild og Château Margaux ble tappet i hans
kjellere (på denne tiden var dette tillatt). Ellers solgt han
champagne, vermouth, rum, whisky og til og med olivenolje. Alt ble solgt under navnet Birkedal Hartmann.

Poul Mogens Hartmann drev firmaet inntil sin død i 1972
og hans sønn Ivan tok så over firmaet. Ivan hadde flyverog militær utdannelse, men ble overtalt av sin far til å arbeide i familieselskapet i Bordeaux og Cognac. Han var aktiv
i firmaet og ble utnevnt til norsk konsul etter sin fars død.
Ivan gift seg med Aud Nordmoe fra Nord-Norge, som
forøvrig var første kvinne i Norge som tok flysertifikat etter
krigen. De fikk to barn, Bente Elisabeth født 1951 og Kim
født 1955 i Målselv.
Bente Elisabeth bor i Paris. Kim, fjerde generasjon i familieselskapet, bor i Bordeaux. Han har bodd ti år i Norge, to
år i Marokko og resten av tiden har han tilbrakt i Bordeaux.
Som tyveåring og etter avsluttet militærtjeneste i Norge,
ble han sent som ”vinsmakerlærling” til sin onkel Sir Guy
Fison i London (chairman for det store engelske vinfirmaet
Saccone and Speed). Deretter studerte han ett år i San
Francisco hvor han ble kjent med utenlandske viner og vindistribusjonen i USA. Tilbake til Bordeaux studerte han i
flere år ved Institut de Promotion Commerciale des Vins et
Spiritueux (utdanning innen vin og brennevin). Kim arbeidet i flere år som eksportassistent og senere eksportsjef
for kjente store Bordeaux negocianter og tilbrakte lengre
tid i utlandet og særlig USA.

I 1902 ble Halfdan Hartmann utnevnt til norskesvensk konsul i Bordeaux og etter unionsoppløsningen 1905 ble han
norsk konsul. Han var også medlem i Skandinavisk
Cognac Forening og ble i 1927 utnevnt til Kommandør av
St. Olavs Ordenen. Halfdan fikk fire barn i sitt ekteskap
med Elisabeth Rutzow. Rolf i 1896, Poul Mogens i 1898 og
tvillingene Else og Edith i 1903.
I 1985 kom han tilbake til Birkedal Hartmann og lanserte
nye produkter bl.a. Chamdeville (fransk musserende vin). I
Rolf studerte til sivilingeniør i Lausanne (Sveits), giftet seg 1986 kjøpte han armagnacfirmaet Baron de Sigognac som
i USA og reiste tilbake til Norge. Else giftet seg med Marc han senere solgte.
Schrøder Schyler, fra det anerkjente firmaet Schrøder og
Schyler i Bordeaux, også eier av Chateau Kirwan i Kim Hartmann produserte det første vinmagasinet med
Margaux. Edith giftet seg med Jacques Faure, offiser i den reklame - “Vinposten” - i 1992 og skrev senere håndboken
franske hæren.
“Vinsmakerboken”.
I 1921 giftet Poul Mogens
Hartmann
seg
med
Frøken Johanne Konow.
Hun var datter av statsråd
Fredrik Landvik Konow fra
Bergen. De fikk tre barn,
Elyn, Ivan og Fredrik. De
tre barna gikk i mange år
på sin grandonkels pensjonatskole på Hvalstad. I
Paul Mogens og Ivan Hartmann
disse årene gikk firmaet
veldig bra. Halfdan Hartmann solgte cognac og vin over
hele verden. I 1940 solgte Halfdan firmaet til sin sønn Poul
Mogens. Så kom krigen og Poul Mogens måtte, som norsk
visekonsul, flytte til fristaden Vichy hvor han tok hånd om
norske interesser. I mellomtiden var firmaet uten leder. I
løpet av krigsårene ble det drevet mye handel mellom vinog cognachusene og Tyskland. Birkedal Hartmann gjorde
også forretninger med tyskerne, da de var de eneste
mulige kundene. Men produksjonen var lav, lagrene gikk
tomme innen krigen var over og man måtte starte på nytt.
De viktigeste markedene for Birkedal Hartmann før krigen
var Sør-Amerika, Skandinavia og Fjerne Østen. I 1945 var
Sør-Amerika mer eller mindre stengt for import og særlig
av alkoholholdige varer. Sverige var et av de få land som
hadde råd til å importere vin og cognac på denne tiden.
Birkedal Hartmann gjorde gode forretninger med Sverige
og kunne dra nytte av fordelen ved å være et “skandinavisktalende” selskap.

Kim Hartmann selger i dag sine produkter over hele verden og er veldig stolt over å kunne lansere Birkedal
Hartmann Cognac 1887, VSOP og XO i Norge. Etiketten
på disse flaskene er identisk med de opprinnelige etikettene fra 1887 – den gang da hans oldefar Halfdan startet
firmaet.
Birkedal Hartmann er det eneste norskættede vin og
cognac selskap som fremdeles drives av en norsk statsborger.
E-mail: k.hartmann@wanadoo.fr
Web: www.birkedal-hartmann.com

Kim Birkedal Hartmann og byste av Moritz Hartmann
Kim Birkedal Hartmann

Smaksnotater for Birkedal Hartmann 1887, VSOP og XO
VG 14.02.03

Birkedal Hartmann 1887
Fremstilt av 5 til 6 år gammel eau de vie.
Cognacen har en amber farge til å være så ung. Bouquet av lys tobakk og svisker, med et diskrè eikepreg.
God sødme, ikke for skarp. Cognacen har en myk, behagelig og lang ettersmak.
Birkedal Hartmann 1887
Vectura nr.: 109980
Horecapris inkl. avg. kr. 253,05
Vinmonopol nr.: 3444801
Pris kr. 255,80
VG 14.02.03

Birkedal Hartmann VSOP
Birkedal Hartmann VSOP har en flott amber farge.
Ved nesen kommer de karakteristiske aromaene fra de fire grand cru områdene tydelig frem. Utvalgt cognac
(8 til 10 år gammel) fra distriktene Grande Champagne, Petite Champagne, Fin Bois og Borderie gir Birkedal
Hartmann VSOP et floralsk og blomsteraktig preg, med en flott finesse. Krydderaromaene beviser at cognacen er lagret på eikefat over lengre tid.
Rik duft av blomster og spesielt fiol, utvikler seg i nesen. Man aner også duften av vinstokker eller tørket løv.
I smaken finner vi aprikos, i tillegg til sjokolade og vanilje.
Birkedal Hartmann VSOP
Vectura nr.: 107783
Horecapris inkl. avg. kr. 312,50
Vinmonopol nr.: 3379601
Pris kr. 316,10
VG 14.02.03

Birkedal Hartmann XO
Birkeldal Hartmann XO er fremstilt av 12 til 17 år gammel eau de vie av ypperste kvalitet, fra Grande
Champagne og noe fra Borderie. Det er eau de vie fra Borderie som bringer frem denne helt spesielle duften
av fiol.
Cognacen har en ren og mørk farge. Eikearomaene er fint integrert med nyanser av lakris og vanilje i nesen.
Smaken av aprikos og kakao kommer fint frem, og den kjennes rund og ikke for skarp i munnen. Aromaene
sitter eksepsjonelt lenge igjen i glasset!
Birkedal Hartmann Cognac er lagret på eikefat fra Froncais og Limounzin. Druene som blir benyttet er Ugni
Blanc, sammen med noe Folle Blanche.
Birkedal Hartmann XO
Vectura nr.: 107784
Horecapris inkl. avg. kr. 339,03
Vinmonopol nr.: 3379501
Pris kr. 342,60
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