Han er Danmarks dyreste kriminelle - Krimi - BT.dk

Side 1 af 8

http://www.bt.dk/krimi/han-er-danmarks-dyreste-kriminelle

(http://adserver.adtech.de/?adlink|595|2116313|0|16|AdId=-3;BnId=0;itime=895773301;key=node-3863647+krimi+artikel%20font%202+article;)

(http://adserver.adtech.de/adlink|595|2116316|0|2528|AdId=2430088;BnId=7;itime=895773602;key=node-3863647+krimi+artikel%20font%
202+article;nodecode=yes;link=)

Prøv B.T. i 1 måned
for KUN 98 kr. (http://www.univers.dk/btprovavisen)
• Bilzonen.dk (http://www.bilzonen.dk)
• Jobzonen.dk (http://www.jobzonen.dk)
• Rejseliv.dk (http://rejseliv.dk/)
• Aok.dk (http://www.aok.dk/)
• E-avis (http://www.bt.dk/e-avisen)
• Bestil abonnement (http://bt.abonnementservice.dk/BT/Bestil_abonnement_1.aspx)
• Kontakt (http://www.bt.dk/kontakt)
(/)

• Forside (/)
◦ B.T. Slank (/slank)
◦ Debat (http://debat.bt.dk/)
◦ Horoskop (/horoskop)
◦ Mobil (/paadinmobil)
◦ Nyhedsbrev (http://nyhedsbreve.berlingske-mail.dk/?medieid=4&medieid=4)
◦ Tip B.T. (/tip)
◦ Billedserier (/billedserier)
◦ Melodi Grand Prix (/grandprix10)
• Nyheder (/nyheder)
◦ Krimi (/krimi)
◦ Politik (/politik)
◦ Danmark (/danmark)
◦ Udland (/udland)
◦ Tip B.T. (/tip)
◦ Utroligt men sandt (/utroligt)
◦ Nyhedsbrev (http://nyhedsbreve.berlingske-mail.dk/?medieid=4)
◦ Billedserier (/billedserier)
• BT TV (/bttv)
• Underholdning (/underholdning)
◦ Kendte (/kendte)
◦ Royale (/royale)
◦ Musik (/musik)
◦ Film (/film)
◦ Billedserier (/billedserier)
◦ Quiz (/quiz)
◦ Konkurrencer (/konkurrencer)
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◦ X Factor 2010 (http://www.bt.dk/xfactor10)
• Forbrug (/forbrug)
◦ Bolig (/bolig)
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◦ Digital (/digital)
◦ Gadget (/gadget)
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Send forespørgsel

• 14:15 Tingbjerg-præsten har fået sin kirke igen (/danmark/tingbjerg-praesten-har-faaet-sinSeneste nyt
14:19

kirke-igen)

Fortsat mystik om 3-årige Dantes tra...
(/danmark/fortsat-mystik-om-3-aarige-dantestragiske-doed)

14:15
Tingbjerg-præsten har fået sin kirke...
(/danmark/tingbjerg-praesten-har-faaet-sin-kirkeigen)

14:13
Toiletsædet giver dig klamydia (/sex-ogparforhold/toiletsaedet-giver-dig-klamydia)

14:02
Sexreklame gør Esbjerg populær
(/danmark/sexreklame-goer-esbjerg-populaer)

13:57
Mand fængslet for at true offentligt...
(/krimi/mand-faengslet-true-offentligt-ansat)

13:56
Mode-ups ved Zulu Awards (/kendte/mode-upsved-zulu-awards)

13:48
Havørne med to meter vingefang set p...
(/danmark/havoerne-med-meter-vingefang-set-paafyn)

13:29
Danmarks dyreste kriminelle - koster 700.000 pr. måned. (Foto: Søren Skarby)

(/krimi/tre-doemt-vold-efter-mord-ved-amager-bio)

Klaus koster samfundet 700.000 kr om måneden

13:24
Det skal de synge i morgen (/x-factor-2010/det-

Han er Danmarks dyreste kriminelle
- Tirsdag den 19. januar 2010, 12:13
- Jeg sidder bare på mit værelse og kigger og

Tre dømt for vold efter mord ved Ama...

skal-de-synge-i-morgen)

13:23
EU nægter USA adgang til bankoplysni...
(/udland/eu-naegter-usa-adgang-til-

Annonce

laver intet, siger den 21-årige psykisk syge og
kriminelle Klaus Dimke Rasmussen om sin dyre

bankoplysninger)

13:09
Jessica Biel er forelsket i Julia Ro...
(/kendte/jessica-biel-er-forelsket-i-julia-roberts)

behandling.

12:55
76 tyske Bandidos-rockere skifter ti... (/krimi/76tyske-bandidos-rockere-skifter-til-ha)

De fylder mig med piller og følger mig, selv når jeg
går på toilettet. Jeg holder det ikke ud længere.

12:43
Fire fra Randers fængslet for afpres... (/krimi/fire

Jeg kan mærke, jeg får det dårligere og dårligere,
og en dag ender det helt galt.

-fra-randers-faengslet-afpresning)

12:39
Jennifer Aniston viser alt frem i ny...

Klaus Dimke Rasmussen fra Aalborg har været
efterlyst af politiet adskillige gange i det forgangne

(/kendte/jennifer-aniston-viser-alt-frem-i-nye-bikinibilleder)

år.

12:36
Læs også: Politikeren: Sagen er grotesk
(/krimi/politikeren-sagen-er-grotesk)

Igen og igen er den psykisk syge kriminelle, der
ikke er egnet til fængselsstraf, stukket af fra et

Services
• Print (/node/3863647/print)
• Send (/forward?path=node/3863647)
• Del (http://www.addthis.com/bookmark.php)
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Hvem er sexforbryderen fra Emdrup To...
(/krimi/hvem-er-sexforbryderen-fra-emdrup-torv)

12:28

11-02-2010

Han er Danmarks dyreste kriminelle - Krimi - BT.dk

projekt, han er blevet dømt til anbringelse i, efter
at han i forbindelse med et røveri i september
2008 fik en behandlingsdom.
I såvel aviser som på tv har ordensmagten
understreget, at den psykisk syge kriminelle er
'yderst farlig', og at ingen må forsøge at pågribe
ham selv.
Læs også: Socialchefen: Vi gør det bedste for
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Øl er godt for knoglerne (/sundhed/oel-er-godtFaktaboks

knoglerne)

Fakta: Prisen for Klaus

12:23
Ikke Harry Potter .. meeen (/film/ikke-harry-potter..-meeen-0)

B.T. har fået en fuldmagt fra Klaus Dimke
Rasmussen til at få udleveret relevante

12:14

oplysninger i hans sag. Vi har i den forbindelse
været i kontakt med Norddjurs Kommune, der har

maria-vi-har-lidt-sex)

Talent-Maria: 'Vi har for lidt sex' (/kendte/talent12:09

oplyst, at den 21-årige koster skatteyderne ca.
Klaus (/krimi/socialchefen-vi-goer-det-bedste-klaus)
700.000 kr. om måneden.

Vrede mails ikke nok til at fyre pos...

Alt sammen advarsler bygget på Klaus Dimke

11:49

Rasmussens fortid, hvor han er dømt for vold,
røveriske overfald, trusler og tyverier. Og bygget
på den kendsgerning, at han lider af ADHD og
Tourettes Syndrom. To lidelser der gør, at han
ikke kan se, når han forvolder andre fare.
- Men de sidste tre gange, jeg har været på flugt,
har jeg ikke lavet noget kriminelt. Det skal være
slut nu. Jeg ønsker mig bare et stille og roligt liv

Dertil kommer, at Klaus Dimke Rasmussen i

Norge håner danske Paradise-deltager...

forbindelse med en psykiatrisk indlæggelse i
Aalborg har kostet ekstra 2,3 mio. kr., ligesom en

(/kendte/norge-haaner-danske-paradise-deltagere)

ekstraordinær indlæggelse i Århus kostede
omkring 900.000 kr. Udgifter, der går til ekstra
personale, når den 21-årige er indlagt. På den
måde har den unge nordjyde kostet skatteyderne
tæt på en mio. kr. måneden sidste år.

med nogle mennesker, der forstår mig, siger Klaus Læs også
Dimke Rasmussen, da B.T. møder ham på en
• Politikeren: Sagen er grotesk
McDonald's Restaurant lidt uden for Odense. På
et tidspunkt, hvor han igen er på flugt.
- Når jeg har snakket med jer, stopper flugten. Så
skal jeg tilbage til mit projekt igen. Men inden de
henter mig, vil jeg fortælle, hvorfor jeg er på flugt.
Hvorfor man så tit kan læse og høre om mig, siger
manden, der med rette kan betegnes som
Danmarks dyreste kriminelle.

(/krimi/vrede-mails-ikke-nok-til-fyre-postansat)

11:45
Hjertepatienter er svære at tjene pe...
(/danmark/hjertepatienter-er-svaere-tjene-pengepaa)

11:32
Prins Joachim fyrer sine medarbejder...
(/royale/prins-joachim-fyrer-sine-medarbejdere)

11:31
Jacksons ånd taler til ekskonen
(/kendte/jacksons-aand-taler-til-ekskonen)

11:15
• Socialchefen: Vi gør det bedste for Klaus Bliv multimillionær på onsdag (/danmark/bliv(/krimi/politikeren-sagen-er-grotesk)

(/krimi/socialchefen-vi-goer-det-bedste-klaus) multimillionaer-paa-onsdag)

11:15
Bliv slank og få en krop som Wozniac...
(/slank/bliv-slank-og-faa-en-krop-som-wozniacki)

Tag nyhederne med på farten

11:12
Iran producerer igen beriget uran (/udland/iran-

Læs B.T. på mobilen. Få en gratis SMS med et

producerer-igen-beriget-uran)

Således kan B.T. i dag afsløre, at den psykisk

link til B.T. Mobil

10:56

syge 21-årige i 2009 har kostet skatteyderne tæt
på en mio. kr. om måneden. Når han ikke er på

Indtast nummer
Du modtager nu en SMS med link til B.T. Mobil

Drab i særklasse (/film/drab-i-saerklasse)
10:55

flugt, bor han på Strandet Hovedgård, der er en
del af det sociale bosted, Blåkærgård tæt på

Tilmeld dig mobil BREAKING NEWS

Perfekt Disney-prinsesse (/film/perfekt-disney-

(/paadinmobil)

prinsesse)

Viborg.

Mest læste på BT lige nu

Her er den 195 cm. høje og 140 kg. tunge
nordjyde anbragt til en pris af omkring 700.000 kr.
om måneden.
- Jeg er lukket inde på den gård, hvor jeg fra
morgen til aften bliver fyldt med medicin. Jeg
sidder bare på mit værelse og kigger og laver
intet. Hvis du ikke er skør i forvejen, så bliver du
det, siger Klaus Dimke Rasmussen.
- Det er jo helt forrykt, at skatteyderne skal betale
så meget for mig. Til et projekt som gør, at jeg får
det dårligere og dårligere. Jeg har tidligere været i
et andet projekt sammen med to andre
socialpædagoger, og der havde jeg det godt. De
gav mig et liv, hvor jeg havde noget at stå op til.
Jeg arbejdede med knallerter og cykler og var i
gang med noget fysisk hele dagen, siger den 21årige, der har bestilt en stor McFeast-menu med
cola.
- Når man sidder det meste af dagen ved en
computer, som jeg gør nu, så rådner man op. Og
det er det, jeg er ved at gøre. Lad mig dog komme
tilbage til de to. Jeg forstår ikke, hvad systemet
har at tabe. Og så koster de kun under halvdelen
de 700.000 kr., siger Klaus Dimke Rasmussen.
Han ved, at flugten han er på nu, ikke bliver den
sidste.

• 09:07 11.02Hun har de grimmeste
bryster (/kendte/hun-har-de-grimmestebryster)

• 12:39 11.02Jennifer Aniston viser alt
frem i nye bikini-billeder (/kendte/jenniferaniston-viser-alt-frem-i-nye-bikini-billeder)

• 11:32 11.02Prins Joachim fyrer sine
medarbejdere (/royale/prins-joachim-fyrersine-medarbejdere)

• 07:04 11.02Se de hemmeligholdte
billeder fra 11. september (/udland/se-dehemmeligholdte-billeder-fra-11.-september)

10:54
Politi holder pause i jagten på drab...
(/krimi/politi-holder-pause-i-jagten-paadrabsvaaben)

10:48
Ældreråd dækkede over pædofil
(/krimi/aeldreraad-daekkede-over-paedofil)

10:34
Test af rally-bil til gadebrug (/biler/test-af-rally-bil
-til-gadebrug)

10:33
Sidste ønske: Begraves med udstoppet...
(/utroligt-men-sandt/sidste-oenske-begraves-medudstoppet-papegoeje)

10:31
• 09:53 11.02Grev Ingolf: Tre måneder
5-årige Christina får lov at blive ... (/danmark/5mere og jeg var død af druk (/kendte/grevingolf-tre-maaneder-mere-og-jeg-var-doed-af-

aarige-christina-faar-lov-blive-i-danmark)

10:25
druk)
• 07:05 11.02De hemmelige billeder fra 11. Mads Mikkelsens balder er bedst (/film/madsseptember (/nyheder/de-hemmelige-billederfra-11.-september)

mikkelsens-balder-er-bedst)

10:22

• 11:49 11.02Norge håner danske Paradise Ikke Harry Potter .. meeen (/film/ikke-harry-potter-deltagere (/kendte/norge-haaner-danskeparadise-deltagere)

• 12:14 11.02Talent-Maria: 'Vi har for lidt
sex' (/kendte/talent-maria-vi-har-lidt-sex)
• 12:55 11.0276 tyske Bandidos-rockere
skifter til HA (/krimi/76-tyske-bandidosrockere-skifter-til-ha)

• 22:49 10.02Hvad har du lige gang i der,
Casper Christensen (/kendte/hvad-har-dulige-gang-i-der-casper-christensen)

- Efter en periode med computerspil, store doser
af medicin og total mandsopdækning, må jeg væk.
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..-meeen)

10:06
Her er flugtbilen efter voldsomt hje... (/krimi/herer-flugtbilen-efter-voldsomt-hjemmeroevieri)

09:53
Grev Ingolf: Tre måneder mere og jeg...
(/kendte/grev-ingolf-tre-maaneder-mere-og-jeg-vardoed-af-druk)

09:44
Oppositionsmedlemmer anholdt i Iran
(/udland/oppositionsmedlemmer-anholdt-i-iran)

09:07
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Ud at møde andre mennesker og venner og tænke NYHEDER PÅ E-MAIL
på andet. Det er derfor, jeg flygter, siger den 21Modtag nyheder på e-mail hver
årige, der dog også frygter, at hans liv skal ende
morgen.
under en flugt.

Indtast din e-mail

Tilmeld
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Hun har de grimmeste bryster (/kendte/hun-harde-grimmeste-bryster)

08:21
Fladlus tæt på udryddelse - er du sk...
(/danmark/fladlus-taet-paa-udryddelse-er-du-

- Jeg ved jo godt, at jeg har et hidsigt
temperament og ikke får så megen snor, hvis

skyldig)

politiet vil anholde mig.

Hvad var det for en besked du fik i ...

08:00
(/danmark/hvad-var-det-en-besked-du-fik-i-bilen-

Da jeg læste den sidste artikel om den

loekke)

psykiatriske patient fra Aalborg, der blev skudt af
politiet, tænkte jeg: 'Bare det ikke bliver mig'.

07:56
Reddede berusset mand fra det iskold...
(/danmark/reddede-berusset-mand-fra-det-iskolde-

- Når man er kendt som 'yderst farlig', skal der vel
ikke så meget til, før de trækker pistolerne,

vand)

07:55

funderer Klaus Dimke Rasmussen, mens han
afslutter sin menu.

Taxaer i vild biljagt gennem Aalborg
(/krimi/taxaer-i-vild-biljagt-gennem-aalborg)

07:54

På parkeringspladsen foran McDonald's holder et
folkevognsrugbrød, der minutter senere kører væk

Motion for hele familien (/motion/motion-helefamilien)

med den 21-årige. Efter B.T. interviewede Klaus
Dimke Rasmussen, har han endnu en gang været

07:53
Granatæbler kan forebygge kræft og A...

på flugt fra sit opholdssted. Han vendte dog selv
tilbage efter kort tid. Lige nu sidder den 21-årige

(/sygdomme/granataebler-kan-forebygge-kraeft-ogalzheimers)

varetægtsfængslet i Horsens for at have truet
personalet på Blåkærgård.

07:47
Klassisk og rå varulv (/film/klassisk-og-raa-varulv)
07:28
DMI: Det er 50-50 med marts (/danmark/dmi-det-

Vil du tabe dig? Så meld dig
ind i B.T. Slank, hvor
Slankedoktors diætister og
motionsvejledere hjælper dig.
Læs mere (/slank/om)
Brugernavn:

er-50-50-med-marts)

07:25
Farlige promiller (/danmark/farlige-promiller)
07:04

Password:

Se de hemmeligholdte billeder fra 11...
annonce
TDC Mobilt Bredbånd

(/udland/se-de-hemmeligholdte-billeder-fra-11.Find dit drømmestudie

september)

inkl. TDC Play - fra kun 49
kr./md. mindstepris i 6 mdr:
fra 393 kr.

Kom til Åbent Hus på
Københavns Universitet og
besøg dit drømmestudie.

06:31
Palins tidligere svigersøn smider tø...

tdc.dk/mobiltbredbaand

www.aabenthus.ku.dk

(/kendte/palins-tidligere-svigersoen-smider-toejet)

Annonce
Mest læste de sidste 24 timer
• 14:41 10.02Krabbe- kaptajnen er død
(/kendte/krabbe-kaptajnen-er-doed)

• 14:16 10.02Riskærs chok: Har to-årig
søn efter affære (/kendte/riskaers-chok-haraarig-soen-efter-affaere)

• 09:07 11.02Hun har de grimmeste
bryster (/kendte/hun-har-de-grimmestebryster)

• 08:00 11.02Hvad var det for en besked
du fik i bilen, Løkke (/danmark/hvad-var-det
-en-besked-du-fik-i-bilen-loekke)

• 07:04 11.02Se de hemmeligholdte
billeder fra 11. september (/udland/se-dehemmeligholdte-billeder-fra-11.-september)

• 21:25 10.02Mascha Vang afvist af
Remees natklub (/kendte/mascha-vangafvist-af-remees-natklub)

• 22:49 10.02Hvad har du lige gang i der,
Casper Christensen (/kendte/hvad-har-dulige-gang-i-der-casper-christensen)

• 00:53 08.02Se de sjove danske
Facebook-bommerter (/nyheder/se-desjove-danske-facebook-bommerter)

• 07:05 11.02De hemmelige billeder fra 11.
september (/nyheder/de-hemmelige-billederfra-11.-september)

Seneste nyt krimi
• Mand fængslet for at true offentligt ansat
(/krimi/mand-faengslet-true-offentligt-ansat)

• Tre dømt for vold efter mord ved Amager
Bio (/krimi/tre-doemt-vold-efter-mord-vedamager-bio)

• 76 tyske Bandidos-rockere skifter til HA
(/krimi/76-tyske-bandidos-rockere-skifter-tilha)

• Fire fra Randers fængslet for afpresning
(/krimi/fire-fra-randers-faengslet-afpresning)

• Hvem er sexforbryderen fra Emdrup
Torv (/krimi/hvem-er-sexforbryderen-fraemdrup-torv)

• Vrede mails ikke nok til at fyre postansat
(/krimi/vrede-mails-ikke-nok-til-fyrepostansat)

• Politi holder pause i jagten på
drabsvåben (/krimi/politi-holder-pause-ijagten-paa-drabsvaaben)

• Ældreråd dækkede over pædofil
(/krimi/aeldreraad-daekkede-over-paedofil)

(/tip)

Tophistorier
01

• Her er flugtbilen efter voldsomt
hjemmerøvieri (/krimi/her-er-flugtbilen-eftervoldsomt-hjemmeroevieri)

• Taxaer i vild biljagt gennem Aalborg
(/krimi/taxaer-i-vild-biljagt-gennem-aalborg)

• 11:59 10.02Brixtofte hevet ud af 'Til
middag hos...' (/kendte/brixtofte-hevet-ud-af
-til-middag-hos...)

(http://www.sporten.dk/fodbold/england-premierleague-2009-2010/bendtner-caroline-er-sod)

Bendtner: Caroline Wozniacki er sød
(http://www.sporten.dk/fodbold/england-premier-
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league-2009-2010/bendtner-caroline-er-sod) Læs
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