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Mads Hjulmands karriere lignede de fleste 
andre unge skuespilleres. En enkelt rolle 
på Mungo Park, lidt beskedne film – og TV-
roller, stemmer til tegnefilm. Så fast enga-
gement på Aalborg Teater, hvor han havde 
været i et par sæsoner, men hvor hans kon-
trakt var på vej til at løbe ud. Men så ringede 
telefonen. Det var Mads Hjulmands tyske 
agent, som hans danske agentur har et tæt 
samarbejde med, men som han ellers havde 
sat på standby, fordi hans faste arbejde på det 
nordjyske teater ikke rigtig tillod ham at sige 
ja til ret meget andet.

»Vi har denne her tyske TV-serie, og pro-
ducenterne vil gerne se dig til casting,« for-
klarede de. »Kunne du tænke dig det?« Meget 
mere information fik den danske skuespiller 
ikke, men det var ikke usædvanligt i forbin-
delse med en prøvefilmning. Så han tog toget 
fra Aalborg til Hamburg, hvor castingen 
skulle finde sted.

Her blev han ikke mødt af en caster med 
et enkelt registrerende amatørkamera, som 
det ellers ofte sker ved den slags seancer, hvor 
producenterne skal se en skuespiller an. I 
stedet stod et helt kamerahold, en instruk-
tør, andre skuespillere og en fuldt udbygget 
dekoration, der forestillede lokalerne på en 
politistation, og ventede på ham. »Jeg fik 
pistolhylster på og tænkte »Whouw!«, fortæl-
ler Mads Hjulmand, som vi møder på cafeen 
med det passende tyske navn von Fressen på 
Vesterbro. »Jeg havde forberedt mig nok til at 
føle mig fri i det og bare give den gas. Så det 
gjorde jeg.«

Hjemme igen vidste han ikke rigtig, hvad 
han skulle tro og mene. »Jeg har før været til 
castinger på store projekter – også i USA – og 
mine jyske aner gør, at jeg nok holder benene 
på jorden og tænker, at jeg godt lige vil se det, 
før jeg tror det. Men så ringede de og var helt 
vilde med det, jeg havde lavet.«

Mads Hjulmand fik den gennemgående 
rolle som den danske politimand Mads 
Thomsen i politiserien »Grossstadtrevier«, 
som nu kører på 26. år, og som sendes man-
dag kl. 18.50 på den store, landsdækkende 
tyske kanal ARD. 4,5 mio. seere kigger med 
hver uge. Han måtte tilbage til Aalborg, hvor 

han stadig havde en enkelt rolle tilbage at 
spille og bede sin teaterdirektør om at blive 
løst fra kontrakten, for han skulle starte 
optagelser i Hamburg omtrent med det 
samme.

Værre vrøvl
Første optagedag var Mads Hjulmand ner-
vøs, men måtte sige til sig selv, at producen-
terne forhåbentlig vidste, hvad de gjorde. 
Så måtte han koncentrere sig om at gøre sit 
arbejde så godt som muligt. Og det er gået 
godt, selv om det naturligvis ikke har været 
helt uproblematisk at skulle spille på et andet 
sprog. I begyndelsen svarede den danske 
skuespiller ofte »Ja, ja,« selv om han ikke 
havde forstået en pind af det hele, når han 
blev instrueret efter devisen fake it, till you 
make it. 

»Der gælder om ikke at være for sart, som 
man jo godt kan være som skuespiller. Man 
synes måske, man får sagt en replik med god 
indlevelse, og så er det noget værre vrøvl, der 
kom ud af munden på en, og hele settet står og 
griner, mens man ikke selv fatter hvorfor. Men 
heldigvis går der længere og længere mellem, 
at jeg har lavet store sproglige screw ups, uden 
at jeg selv var klar over det,« griner han. 

I det hele taget er han »lidt bagud«, forkla-
rer han. »Normalt er jeg ret fremme i skoene 
som skuespiller. Og det kan jeg ikke rigtig 
være på tysk. Nogle gange tænker jeg hurti-
gere, end jeg kan snakke, andre gange snak-
ker jeg hurtigere, end jeg kan tænke. Derfor 
er jeg nødt til at være lidt ekstra forberedt, 
når jeg skal på optagelse og have mine tanker 
på plads.«

Men omvendt kan det også være en fordel 
at skulle sige replikker på et sprog, som ikke 
er hans eget: 

»Jeg tænker ikke så meget, eftersom jeg 
ikke er så billedligt forbundet til sproget. 
Jeg bedømmer ikke mig selv helt på samme 
måde, når jeg siger replikken – er ikke i gang 
med at evaluere min egen præstation under-
vejs, men giver slip.«

Han har haft tysk i skolen, og en vis 
nemme for den tyske sprogtone har han 
også, synes han:

»Jeg har ingen tyske aner. Men jeg har altid 
gået og efterlignet folk. Jeg er en copycat. 
Nogle går og analyserer sig frem. Jeg hører 
det bare og kopierer. Det kommer sig vel af, 
at jeg har gået derhjemme og imiteret alle de 
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Hovedrolle. Den unge danske skuespiller Mads 
Hjulmand spiller på andet år en af hovedrollerne i 
den populære tyske politi-serie »Grossstadtrevier«.

der rocksangere – prøvet at lyde ligesom Axl 
Rose og Kurt Cobain. Eller, når vi havde sprog 
i skolen, som læreren.« 

Chokoladereklame
Faktisk havde han, mens han var elev på tea-
terskolen, været med i en tysk TV-reklame 
i München og efterfølgende tænkt, at han 
aldrig mere skulle arbejde i Tyskland. »Dan-
ske castere får nogle gange tyske reklamer, de 
skal finde skuespillere til. Jeg fik rollen, fordi 
jeg havde lysende blå øjne. Det var en choko-
ladereklame – den mest cheasy reklame, jeg 
nogensinde har lavet. Og jeg skal aldrig lave 
den igen.«  Ved en enkelt lejlighed havde han 
også spillet rollen som lettere komisk nord-
mand i en tysk TV-film, uden at det umiddel-
bart førte mere med sig. Før nu. 

For at blive bedre har Mads Hjulmand 
selv bedt om at få en sprogcoach tilknyt-
tet produktionen. Eftersom han spiller en 
dansker i serien, må han faktisk gerne have 
lidt accent. »Men jeg vil jo også gerne kunne 
spille tysker.« 

Når de tyske producenter gerne har villet 
have en dansker med på holdet, skyldes det 
flere ting, mener Mads Hjulmand.

»Skandinaver har en naturlighed og 
fleksibilitet, som de lidt mere stive tyske 
skuespillere ikke nødvendigvis besid-
der. Tyskerne er vilde med skandinaviske 
skuespillere efter serier som »Borgen« og 
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