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Helge Tang. hotelejer og administrerende direktør, Nuuk (Grønland), fylder 70 år mandag 6. april. 

   Fødselaren, der stammer fra Durup ved Glyngøre i Nordvest-Jylland, kom efter endt skolegang i 

kokkelære. Og som udlært kok rejste han i 1970 til Grønland og fik job i køkkenet på den 

amerikanske militærbase i Søndre Strømfjord. 

   I en friweekend tog han på en udflugt til Sisimiut, Grønlands næststørste by, og her traf han en 

anden jyde, Carl Juhl, der arbejdede som malersvend. De to jydepotter blev hurtigt enige om at tage 

sammen til hovedstaden Nuuk, hvor de ville starte forrretning. De overtog et gammelt, nedslidt 

hotel ved navn Hotel Godthaab, men det stod hurtigt klart for dem begge, at virksomheden ikke 

havde nogen berettigelse som hotel, hvorimod værtshusdelen var den rene pengemaskine, hvilken 

de lod accellerere i højeste gear.  

   Hurtigt blev Hotel Godthaab hovedstadens mest velbesøgte værtshus, og mens de to jyders 

pengetank voksede dag for dag, steg drømmen om at åbne et nyt og moderne hotel i byens 

hovedgade, Aqqusinersuaq. Det skete i 1990, men idet indkomsterne til det nye hotel, der var 

navngivet Hotel Hans Egede efter den norske præst og reformator, ikke indkom så hurtigt som 

udgifterne, var de to jyder truet af konkurs allerede før årtusindskiftet. Imidlertid undgik Tang og 

Juhl konkurs ved, at de solgte hotellet til deres største kreditor, Nykredit, for én dansk krone. 

   Efter at Nykredit havde fået accordaftaler i stand med samtlige kreditorer, solgte Nykredit hotellet 

til den danske storentreprenør i Grønland, Svend Junge, for DKK 55 mio. Og da de to jyder havde 

optjent netop DKK 55 mio., solgte Svend Junge hotellet til dem for selvsamme pris. 



   Siden er det kun gået fremad for Hotel Hans Egede, og i tillæg hertil er opført et såkaldt 

lavprishotel, HHE Express, som skulle være indviet på Helge Tangs fødselsdag, men på grund af 

corona-situationen er indvielsen udskudt til efter sommerferien. 

   Carl Juhl, der er nogle år ældre end Helge Tang, er fortsat halvpartsejer af virksomheden, men er 

trådt ud af den daglig ledelse. Til administrerende direktør er den danske hotelmand Jørgen Bay-

Kastrup ansat. 

   Hotel Hans Egede og HHE Express tæller sammenlagt 264 værelser foruden 20 hotellejligheder 

og er dermed Grønlands ubetinget største hotelvirksomhed. 

PREBEN JACK PETERSEN. 

 

 

 

 

 


