
Danmarks bedste komiker  
og sjoveste mand i 30 ar.

Få din egen 

Dirch

Dirch - den danske folkekomidie
Opfattelsen af Dirch Passer som filmskuespilleren, der først og fremmest lod  

sig udnytte og lavede mere skidt end godt, er simpelthen forkert:  

Et bemærkelsesværdigt antal af hans film holder en rimelig kvalitet og hører  

hjemme i den bedste ende af den danske folkekomedie.

Det mest udbredte billede af Dirch Passer er den store, på samme tid kluntede og 

adrætte mand med den høje stemmeføring, den voldsomme fysiske komik og de  

løbske sprogbrokker. Brølet fra kæmpeflaben blev efterhånden hans varemærke.

Storfølsomhed
Men han var også en skuespiller af stor følsomhed og varme, der med små  

armbevægelser og stensikker fornemmelse for filmmediets væsen kunne skabe  

fint nuancerede figurer. Især naive, drømmeriske figurer kunne han tilføre poesi  

og underfundig charme. Mere end blot et komisk energibundt var han en fuldt  

rundet folkekomedieskuespiller – på godt og ondt noget nær indbegrebet af  

denne ærkedanske genre, med en rækkevidde fra det lavkomiske til det lune,  

lette og elegante.
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FORENINGEN DIRCH PASSER 
VENNER ER ET NON-PROFIT 
PROJEKT, HVOR ALLE  
ØKONOMISKE MIDLER GÅR TIL 
KUNSTNERISK PRODUKTION, 
OPSÆTNING OG ETABLERING 
AF EN STATUE PÅ 2,30 METER 
AF DIRCH PASSER.

Kunstneren
Den udvalgte kunstner er Nanna Drewes Brøndum, Valby, København.  

Skulpturen af Dirch bliver støbt i bronze.

Nanna Drewes Brøndum forener det klassiske og det nutidige ved at skabe en 

kobling mellem det konkrete, det abstrakte og det intuitive. Hun har udstillet sine 

værker på flere international museer og gallerier. Tre gange har hun de seneste  

år placeret blandt de fem bedste i det engelske Bronzestøberlaugs skulptur-  

konkurrence.

Dirch Bronzestatuette til salg
Dirch Passer Venner har indgået aftale med kunstneren om at kunne sælge  

8 nummererede bronzestatuetter i højden 52 cm. De støbes på Bronzestøberiet 

ved Peter Jensen i Roskilde. 

Prisen er 40.000 kr. Heraf går langt størsteparten ubeskåret til indsamlingen  

efter fradrag af produktions- og støbeomkostninger til indsamling til Dirch Passer 

statuen.

Vi udvælger individuelt de få i Danmark, som får denne mulighed for at erhverve  

sig denne klenodie.

Indsamling
Siden 2014 har mange frivillige, kunstnere, skuespillere, musikere, firmaer og  

organisationer ydet en stor arbejdsindsats for at gøre denne drøm til virkelighed. 

Foreningen er nået langt, men ikke i mål. Derfor er alle donationer mere end  

velkomne. Der kan læses mere om det tidligere arbejde på websitet  

www.dirchpasservenner.dk

Dirch Passer  
Danmarks populæreste  
revy- og filmkomiker
Uddrag fra Morten Piils ”Danske filmskuespillere” (Gyldendal, 2003)

I årtier var Dirch Passer Danmarks populæreste revy- og filmkomiker – og hans 

enorme folkelige gennemslagskraft blev ikke mindre efter hans alt for tidlige død  

i en alder af blot 54 år. Med godt 100 filmroller på knap 30 år var han en af vores 

mest produktive filmskuespillere. 

Mange mente, at han misbrugte sine evner ved at optræde i talløse sjuskede 

produktioner, ofte i små roller. Men det vidner om hans helt særprægede komiske 

talent, at han, selv omringet af middelmådighed og kunstnerisk discount, kunne 

levere præstationer som holder sig seværdige og ofte mere end det.


