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17,3 -  en vise om 
skattetrykket, 1922

Mel. : Peler Skjødt i B arndom salder. 

S)ENNER, her ved dette Tadel 
let alvorligt Raad jeg gi’r: 
t Vogt Jer for „den lange Gaffel

thi som Sana-Krøyer si’er:
: den er Skyld i al vor Vé 

Og de 17,3.

Til Borgmester Bech’ses Glæde 
Kolding var saa sund og kvik. 
Alting kunde den jo æde, 
lige til det Øjeblik,

: da en Ret serveret ble’, 
der hed 17,3 !

Byens førende Forening 
klared’ denne Sag med Glans: 
Alle var af samme Mening: 
arbejdsløs ej bliver Frands.

:,: Fanden vil han faa at se, 
naar han henter 17,81

Alle Parter, selv Hr. Wiese, 
nu samdrægtig handle skal. 
Man kan godt Avisen prise, 
selv om man er radikal.

:,: Dette gjorde Arendt P., 
da han saa de 17,3 1

Det er maaske Løgn man hører 
nogle paastaar dog de saa’et, 
Arm i Arm en Venstrefører 
er med Erik Hansen gaaet.
Meget mærkeligt kan ske, 
naar den staar paa 17,3.

Herlevsen i begge Ender 
er bestandig lige glad.
„Gud fri mig for mine Venner 1 
Laust i Folkebladet bad.
Lidt Papir til ham der ble’ 
takket være 17,8 1

Denne Ret blev slet fordøjet, 
skøndt Knud Hansen mente, at 
Kolding være maa fornøjet, 
den kan sagten bære Skat.

: Aa, han maatte næsten le: 
ikke mer’ end 17,3!

Andre dog en Taare knuse, 
naar de Byens Fremtid ser: 
Aaforlægning, Bolighuse, 
Domhus, Kraftanlæg m. m.

: Jo, det er en køn Kop The, 
den gi’r 17,3’.

Lille Ven i Munkegade 
elsker dem, der sover her, 
Borgermøde og Ballade, 
derfor han saa gerne ser,

: at de 12 Natvægtere 
vaager over 17,3 T
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Og nu har vi jo Skandalen, 
hvis man møder med et Nul, 
kommer man i „Socialen“, 
og bli’r der skældt Krukken fuld.

: Lad os da taknemlig se 
paa de 17,8.

Naar i Dag vi jubilerer, 
sker det derfor uden Spræl. 
Seksti Aar vi honorerer 
stille til det heles Vel.
Saa enhver kan Nytten se 
af de 17,31
I—s.

Noter:
Visen blev fremført ved Foreningen af 
håndværkere og industridrivende i Kol
dings 60 års jubilæum 4. maj 1922. 
Sana-Krøyer: købmand Fritz B. Krøyer, 
indehaver af forretningen SANA, Tor
vegade 3.
Bech: borgmester Oluf Bech.
Knud Hansen: socialdemokratisk byråds
medlem, folketingsmand, senere borgme
ster i Kolding.
Lille Ven: ?
Frands: Frands Sørensen, pantefoged. 
Wiese: barbermester N. L. Wiese, Sønder
gade 17.
Arendt P.: Arendt Petersen, tidligere ra
dikalt byrådsmedlem, sagfører.
Erik Hansen: redaktør ved Kolding Avis, 
konservativt byrådsmedlem.
Herlevsen: Holger Herlevsen, skattein
spektør.
Laust: ?
1-s: ?

Domhuset, indviet 1921.

Sdr. Havnegade, anlagt på det tidligere åløb, der blev forlagt mod syd. Åforlægningen 
og vejarbejderne i forbindelse hermed var afsluttet o. 1920.
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