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Leta 2019 sta Keith Miles, častni predsednik Britansko-slovenskega društva, in Edmund Phillimore, upokojeni častnik Kraljeve mornarice, v predavanju na Fakulteti za pomorstvo in promet predstavila štiri admirale, ki so po njunem mnenju premalo prisotni v slovenski zavesti.

Keith MILES
Edmund PHILLIMORE

Nelsonova vrnitev
Admiral Horatio Nelson.

SLO
30

L

eta 2000 je združenje The
Nelson Society objavilo
drobno knjižico z naslovom Nelson,s Overland Return in 1800 (Nelsonova
vrnitev po kopnem leta 1800). V njej je
opisana Nelsonova pot, o kateri je malo
znanega tako v Veliki Britaniji kot v Sloveniji.
Po velikih Napoleonovih zmagah v
severni Italiji konec 18. stoletja je Velika
Britanija postala glavni nasprotnik postrevolucionarne Francije. Ta je z združenim
francosko-italijanskim ladjevjem obvladovala Sredozemsko morje. Britanski admiral Horatio Nelson pa je 1. avgusta 1798
dosegel veliko zmago nad Francozi v bitki
pri Abukirju oziroma na Nilu pri Aleksandriji. S to zmago je britanska mornarica
prevzela prevlado v Sredozemskem morju,
Napoleonova vojska pa je nasedla v Egiptu. Nelson je takrat postal junak tudi v
drugih evropskih državah, ki so se borile
proti Franciji.
Vojskovanje se je potem nekoliko umirilo. V tem času se je Nelson zaljubil v
gospo Hamilton, ženo lorda Hamiltona,
britanskega veleposlanika v Neapeljskem
kraljestvu. Skupaj z njima se je želel vrniti
domov po morju. Toda njegova prošnja je
bila zavrnjena z obrazložitvijo, da v vojnih razmerah ni na voljo večjih ladij. To
je bil le izgovor, saj admiraliteta v Londonu ni odobravala Nelsonove škandalozne

romance, čeprav je komaj kdo vedel za
nosečnost gospe Hamilton. Nelson se je
nato leta 1800 odločil za pot po kopnem
skupaj z neapeljsko kraljico Marijo Karolino, ki se je odpravila na Dunaj. Potem bi
pot nadaljeval ob robu ozemlja, ki so ga
nadzirali Francozi, in se v Severnem morju vkrcal na ladjo za Anglijo.
Družba je potovala po Italiji od Livorna do Ancone, kjer se je vkrcala na ladjo
za avstrijski Trst. Majhna skupina ladij, ki
jih je odpeljala do Trsta, je obsegala štiri
precej zanemarjene ruske vojne ladje, tri
fregate (vključno z Bellono, ki jo je poslal
cesar) in brigantino. To je bila razmeroma
uboga »flota«, med posadko pa so bili tudi
neapeljski simpatizerji upornega admirala
Caracciola, ki je prestopil na Napoleonovo stran. Čeprav je Nelsona skrbelo, kaj
bo z njim, je na poti skoraj povsod doživljal počastitve s koncerti, kjer so slavili
njegove zmage.
V Trst so prispeli precej zdelani. Kraljica s spremstvom se je nastanila v Osterii
Grande, Nelsonova skupina pa v gostišču
Zum Kaisersadler. V soboto ob enajstih
je kraljico pozdravil tržaški guverner. Z
gradu, iz lazareta in pristanišča so izstrelili 21 topovskih salv, mestno prebivalstvo pa je slavilo obiskovalce. Posebej so
pozdravljali Nelsona, ki so mu namenjali
klice: »Vivat Nelson!« Edini izraz nasprotovanja Nelsonu je bila črna krsta z zadavljeno ovco in napisom »Caracciolo«. S
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Pot Horatia Nelsona in
njegovega spremstva po
Evropi.

tem so namigovali na nekdanjega admirala neapeljskega kraljestva, ki se je uprl
svojemu vladarju in so ga zato nekaj mesecev prej obesili na jambor v Neaplju.
V naslednjih dneh so načrtovali pot
do Dunaja. Spremljal jih je Anderson,
britanski vicekonzul v Trstu. Sedemdeset
ljudi so razdelili v dve skupini. Kraljičina
skupina s 46 konji je odšla naprej, dan za
njo pa Nelsonova skupina s 25 konji. Imeli so štirinajst kočij in tri tovorne vozove.
V nedeljo, 10. avgusta 1800, zvečer je Trst
osvetlilo na tisoče sveč, oljnih svetilk in
kitajskih luči v čast odhajajočim gostom.
Ljudje s podeželja so prišli gledat odhod
kraljice. Zaradi vročine in nevihte so odšli
šele proti polnoči.
V drugem delu nenavadnega potovanja se je Nelsonova skupina spopadala z
groznimi razmerami na cestah, posebej v
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V Postojni
je bil krajši
postanek: ogledali so
si tamkajšnjo kraško
jamo in si privoščili
obed v gostišču,
imenovanem La
Fortuna. Ko so prispeli
do Ljubljane, glavnega
mesta dežele Kranjske,
so doživeli razveseljiv
sprejem.

hribovitem svetu slovenskih dežel, s slabimi prenočišči, pomanjkanjem toaletnih prostorov in slabo prehrano. Toda
potovali so po čudoviti pokrajini, še posebej, ko so prispeli do ljubkih vasi in
mest ob čistih in hladnih rekah severno
od Karavank. To je bila tudi zmagoslavna povorka za junaka bitke pri Abukirju,
ki, čeprav je potekala dve leti pred tem,
nikakor ni bila pozabljena na Kranjskem, Štajerskem in v drugih deželah,
skozi katere je skupina šla v naslednjih
treh mesecih.
V Postojni je bil krajši postanek: ogledali so si tamkajšnjo kraško jamo in si
privoščili obed v gostišču, imenovanem
La Fortuna. Ko so prispeli do Ljubljane,
glavnega mesta dežele Kranjske, so doživeli razveseljiv sprejem. Nekoliko so bili
razočarani le, ko so ugotovili, da je kraljica

nastanjena v škofijskem dvorcu, zanje pa
so pripravili hotel Slon. 14. avgusta 1800
zvečer so bili gosti na koncertu v čast zmage pri Abukirju. F. Keesbacher je prireditev opisal z besedami: »Odličen orkester
je najprej izvedel Haydnovo Vojaško simfonijo in nato hvalnico La Virtù Brittana.
Po predstavi je bila zabava, ki so se je udeležili visoki častniki v slikovitih uniformah s svojimi damami v elegantnih oblekah in nakitu, ki so jih predstavili slavnim
gostom.«
Naslednje jutro so že zgodaj krenili
na pot, saj jih je čakalo prečkanje prelaza Ljubelj, čez katerega je potekala glavna
cesta čez Karavanke. Vrhu prelaza so se
približali po strminah, kjer so kočijaži in
potniki običajno hodili, da so razbremenili konje. Na vrhu se jim je odprl čudovit pogled na dolino reke Drave. Pot jih
je nato vodila do Celovca in naprej proti
Gradcu in Dunaju. V nadaljevanju so se
ustavili v Pragi in Dresdnu, v Hamburgu
pa so se končno vkrcali na poštno ladjo
za Anglijo. Z admiralitete jim tudi tokrat
niso poslali fregate.

Spomenik admirala Tegetthoffa, ki je stal v Mariboru.

Admiral baron Wilhelm von
Tegetthoff
Admiral baron Wilhelm von Tegetthoff se je
rodil leta 1827 v Mariboru kot sin vojaškega
častnika (družina je bila del nemške skupnosti). Mornarici se je pridružil pri ranih trinajstih letih, kar je bilo tedaj precej običajno
v mnogih deželah. Imel je izjemno uspešno
kariero. Diplomiral je leta 1845 na beneški
pomorski akademiji, leta 1849 pa je sodeloval pri blokadi Benetk, v katerih je takrat
delovala revolucionarna vlada. Leta 1863 je
med vojno z Dansko poveljeval majhni avstrijsko-pruski floti, ki je odstranila blokado
ustij rek Laba in Weser.
Napredoval je v kontraadmirala in leta
1866 prevzel poveljstvo avstrijske mornarice v Jadranskem morju. V bitki pri Visu
leta 1866 mu je uspelo premagati močnejše italijansko vojno ladjevje s taktiko, ki ni
bila zelo drugačna od Nelsonove v bitki
pri Trafalgarju. Tegetthoffov uspeh lahko
ponazorimo samo s podatkom, da so avstrijske enote izgubile 68 mož, italijanske
pa kar 618.
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Jeffrey baron Raigersfeld:
Morski prizor. Reprodukcija
iz njegove knjige spominov.
Spomini admirala Jeffreyja
barona Raigersfelda.
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Tegetthoff je bil povišan v viceadmirala
in je nato postal vodja oddelka za pomorstvo pri vojnem ministrstvu. Spomenike
so mu postavili v Mariboru, Pulju in na
Dunaju, stoji pa samo še dunajski.
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Raigersfeldi
(Rakhersfeldi)
so bili pomembna
kranjska plemiška
rodbina. Iz nje je izšel
tudi baron Jeffrey de
Raigersfeld, admiral
Kraljeve mornarice.
Prvoten priimek
družine je bil Rakovec;
admiralovi predniki
so bili kmetje iz vasi
Rakovica pod Sv.
Joštom pri Kranju.

Drugi ugledni admiral iz slovenskih dežel
je bil Anton Haus. Rodil se je leta 1851
v slovensko govoreči družini v Tolminu.
Lahko domnevamo, da je leta 1869, ko
se je pridružil avstrijski mornarici, vedel
za Tegetthoffa in se je zgledoval po njem.
Njegov oče je prišel iz Slovenj Gradca in je
bil državni uslužbenec v Tolminu. Anton
Haus je kmalu osirotel in živel pri sorodnikih, nato je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Kasneje je postal inštruktor na kraljevi
mornariški akademiji na Reki.
Leta 1900, ko je prišlo do mednarodne intervencije proti boksarski vstaji na
Kitajskem, je poveljeval na korveti in nato
celotnemu avstro-ogrskemu ladjevju v
azijskih vodah. Takrat se je na Kitajskem
izkazal tudi Georg von Trapp, znan iz muzikla in filma The Sound of Music, pozneje
zelo uspešen poveljnik podmornice v prvi
svetovni vojni (v skladu s prepričanjem
admirala Hausa o pomembnosti podmorniškega vojskovanja).
Strategija, ki jo je Haus uporabil v prvi
svetovni vojni, je bila delovanje avstro-ogrske mornarice v Jadranskem morju,

kje je lahko obstala. Vedel je, da ne more
delovati v celotnem Sredozemskem morju, ker ni kos britanski in francoski mornarici. Haus je bil izjemno uspešen vojskovodja, potem ko je Italija maja 1915
stopila v vojno na strani Francije in Velike
Britanije. S svojimi napadi na italijanska
pristanišča je uničeval železniške povezave ter oviral premike sovražnikovih čet in
zalog na soško fronto. Leta 1916 je bil povišan v velikega admirala. Bil je edini avstrijski mornariški častnik, ki je dobil ta
čin, ne da bi bil član vladarske družine. Bil
je ponosen Slovenec, ki je dnevno bral časopis Slovenski narod. Umrl je za pljučnico
v Pulju leta 1917.
Admiral baron Jeffrey de
Raigersfeld
Raigersfeldi (Rakhersfeldi) so bili pomembna kranjska plemiška rodbina. Iz
nje je izšel tudi baron Jeffrey de Raigersfeld, admiral Kraljeve mornarice. Prvoten
priimek družine je bil Rakovec; admiralovi predniki so bili kmetje iz vasi Rakovica pod Sv. Joštom pri Kranju. Družina je
plemstvo pridobila leta 1698 in baronstvo
leta 1747. V avstrijski družbi se je povzpela z izobrazbo, porokami, posli in državnimi službami. Jeffreyjev oče, baron Janez
Luka Raigersfeld, je po študiju na terezijanski akademiji prišel v London v spremstvu avstrijskega veleposlanika, v avstrijski
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diplomatski službi v Veliki Britaniji pa je
ostal do svoje smrti leta 1817. Kot namestnik odsotnega veleposlanika je leta 1813
vodil pogajanja, ki so omogočila koalicijo
proti Napoleonu. Poročil se je z Elizabeth
Steward, njun sin Jeffrey pa se je rodil leta
1771 v Londonu.
Jeffrey se je pridružil Kraljevi mornarici leta 1782. Na morju je bil do leta 1802,
nato pa so do leta 1828 sledile različne zadolžitve. Dokumenti o služenju pričajo,
da je bil baron Jeffrey de Raigersfeld zelo
zanesljiv in zaupanja vreden. Izkazal se je
pri poveljevanju morskemu obrambnemu
sistemu, ki naj bi otežil morebitno francosko invazijo v letu 1810. Kot odličen
častnik je bil vpoklican leta 1815, potem
ko je Napoleon pobegnil z Elbe. Jeffrey de
Raigersfeld je bil na koncu povišan v kontraadmirala.
Baron je svoje dogodivščine opisal v
spominih The Life of a Sea Officer (Življenje mornariškega častnika). Prvič so
jih dali natisniti zasebno okoli leta 1830,
pozneje pa so jih prepoznali kot pomembno delo, tako da jih je leta 1929
za mornarje izdala britanska admiraliteta. Keith Miles je izvod knjige podaril
Fakulteti za pomorstvo in promet. Kontraadmiral Jeffrey de Raigersfeld je umrl
7. septembra 1844 na svojem posestvu
Raigersfeld-home v Weaveringu v grofiji
Kent.
Baron ni zapustil moških potomcev.
Po končani prvi službi na morju se je poročil z Mary Hawker. V zakonu sta se jima
rodili hčerki Catherine Harriet in Harriet
Elisabeth. Catherine Harriet se je poročila
s sirom Johnom Phillimorom, pradedom
Edmunda Phillimora ‒ soavtorja tega prispevka. Edmund Phillimore pripada peti
generaciji častnikov Kraljeve mornarice iz
te družine.
Baron Jeffrey de Raigersfeld pa je bil
tudi vrhunski slikar. Več njegovih slik so
sprejeli na razstavo na Kraljevi akademiji.
Domnevajo, da se je naučil slikanja, ko je
bil vojni ujetnik v Franciji. Po Napoleonovem porazu je obiskal Francijo in Avstrijo. Ni znano, kje v Avstriji je bil, lahko
pa domnevamo, da je obiskal sorodnike
na Kranjskem. Njegovi potomci v družini
Phillimore so ime Raigersfeld pogosto obdržali kot srednje ime, sedanji člani družine pa so tudi obiskali Slovenijo.
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Spominska plošča na rojstni hiši velikega
admirala Hausa v Tolminu.
Naslovnica knjige o velikem admiralu Hausu.

