
SMÅLANDSPOSTEN
onsdag 29 juni 2016

Pe
rs
on

lig
t

18 /

&
Alltid senaste nytt! 
SMP.se/personligt

Personligtredaktör: 
Åsa Carlsson
0470-77 04 78
personligt@smp.se

Familjeannonser:
0470-77 05 00
Dödsannonser, 
 sorgtack, till minne:
0470-77 04 40

Grattis. Rajmund Bagin-
ski växte upp i Poznan  
i Polen. Där började han 
arbeta som snickare och 
startade egen firma. Efter 
att ha besökt Sverige några 
gånger, både för att semes-
tra och jobba, bestämde 
han sig 1994 för att flytta 
hit. Nu driver han en en-
mans-snickarfirma. Job-
ben har han mestadels  
i Stockholm som projekt-
ledare för olika byggen.

Hans stora fritidsintresse 
är äventyr. Hemma i huset 
kryllar det av exotiska sou-
venirer från flera spän-
nande resor, allt från en 
polsk vikingarustning till 
en hästfäll, uppstoppade 
fåglar och en björntass. De 
flesta resorna har gått till 
Sibirien. Där lockar även-
tyret, det vilda och de sto-
ra glesbefolkade område-
na. 

rajmund har många stra-
patser att berätta om. Som 
till exempel nio dagar  
i sträck på transsibiriska 
järnvägen, eller då han un-

der tre månader tog sig 
igenom Mongoliet, till 
häst. Det var för 16 år se-
dan och hör till en av favo-
riterna. 

– Det är fantastiskt att 
göra en så lång resa i den 
miljön så nära naturen. 
Man tappar bort tid och 
rum, säger Rajmund.

En annan favorit är då Raj-
mund tillsammans med 
en vän köpte en gammal 
militär terrängbil från 
60-talet och bilade från 
Stockholm till Sibirien. 
Det tog två veckor.

– Vi körde non-stop och 
turades om att sova. Det 
var en väldigt spännande 
resa och vi träffade en 
massa trevligt folk som 
hjälpte oss på vägen, be-
rättar Rajmund.

Förhållanden är tuffa 
och det är inte direkt något 
lyxliv under Rajmunds  
resor.

– När man är borta i flera 
månader och inte kommer 
någonstans där jag kan 
handla måste jag jaga och 
fiska på vägen. Det är inte 

direkt så att det serveras 
svensk husmanskost. 

Under sina resor har Raj-
mund skaffat sig många 
kontakter i Sibirien och se-
dan 15 år driver han också 
ett litet reseföretag. Några 
gånger om året arrangerar 
han jakt- och fiskeresor till 
Sibirien och till Norge.

– Eftersom jag ändå re-
ser tänkte jag att jag lika 
gärna kan ta med mig an-
dra som vill uppleva även-
tyret och på så vis finan-
sierar jag min egen resa. 

i augusti reser Rajmund 
till Sibirien. Då tar han 
med ett filmteam från Po-
len. De ska göra en film  
om människorna som le-
ver på taigan. Filmen kom-
mer eventuellt att köpas 
av National Geographic.

– Vi har filmat en del  
under våra resor och Na-
tional Geographic har vi-
sat intresse. Vi får med oss 
en av deras scenografer, 
sedan får vi se om de vill 
köpa filmen. 

För det mesta reser Raj-
mund på sommaren. Det 

är trots allt ganska kallt  
i Sibirien på vintern. Men 
nästa stora resa blir till 
vintern till Jakutsk, en 
stad i östra Sibirien. Det är 
den kallaste platsen på  
jorden med över 100 000 
invånare. Temperaturer 
på runt 40 minusgrader är 
normalt under vinterhal-
våret, och rekordet ligger 
på nära 70 minusgrader.

rajmund bor med sin  
familj, hustrun Anja och 
barnen Julia som är 14 år 
och Alex som är 8 år, i ett 
hus på landet utanför Ved-
erslöv. Intresset för även-
tyr varierar i familjen.

– Anja åker hellre på sol-
semester till Spanien eller 
Grekland. Hon tycker att 
jag är lite galen. Min dotter 
Julia däremot har börjat 
visa intresse men hon får 
vänta några år till. Det är 
väldigt tuffa förhållanden 
på de här resorna, säger 
Rajmund. 

JEnny KnudsEn sEnGoltz

jenny.knudsen@smp.se

0470-77 05 00

Rajmund Baginski är en äventyrare som inte räds att leva långa perioder under 
spartanska förhållanden. Nu har National Geographic visat intresse för hans resor 
till Sibirien. I slutet av sommaren tar han med sig ett filmteam till sibiriska taigan.

Rajmund tar med turister 
på fiskeäventyr till Sibirien

Rajmund Baginski har två nya resor till Sibirien inplanerade. Foto: Jenny Knudsen sengoltz

% Fakta

45 år
Rajmund 
Baginski 

Fyller: Den 24 juni. 

Bor: På landet utanför 
Vederslöv.  

Familj: Hustrun Anja som 
arbetar som sjuksköter-
ska. Barnen Julia, 14 år, 
och Alex, 8 år. 

Yrke: Driver egen  
snickarfirma. 

Fritiden: Resor till Sibirien 
och Norge. Snickrar på 
huset. 

Firar födelsedagen: Fru 
och barn är på semester  
i Polen så firandet får 
vänta tills de kommer 
hem.

Dagens 
namn

Peter, 
Petra
I dag har Peter 
och Petra namns-
dag. Peter är tro-
ligen tyskt och en 
variant av lati-
nets Petrus, som  
i sin tur kommer 
från en grekisk 
översättning av 
arameiskans 
Kefa som betyder 
klippa. Peter 
hade sin stor-
hetstid på 1950- 
och 1960- talen. 
Omkring 113 300 
heter Peter, cirka 
62400 kallas så 
eller har det som 
första förnamn. 
Petra, den kvinn-
liga formen av 
Peter och Petrus, 
kom hit på 
1800-talet och 
blev populärt på 
1970- och 
1980-talen. Om-
kring 15 300 he-
ter Petra, cirka 
11 000 har det 
som tilltalsnamn 
eller som första 
förnamn.


