Ålgårdssangen av Per Sivle, også kalt Norsk industri eller Det er tidt nok sagt
Tekst: Ørnulf Tendeland, bilder fra Ålgård Rotarys bildearkiv

Sogningen, og vossingen, Per Sivle (1857-1904), må ha besøkt Ålgård minst en gang. Det er
jo heller ikke så urimelig, for han fartet mye rundt. Han begynte på Statens planteskoler på
Sandved i Høyland (nå Sandnes) i 1875. Han var avismann og drev med politikk. Politisk
soknet han til venstresiden og kanskje spesielt til partiet Venstre. Mest kjent er han nok
likevel som forfatter. Han skapte litteratur som står som bautaer i vår litteraturhistorie med
Den fyrste song, Berre ein hund og kampdiktet Vi vil oss et land som de mest kjente. I 1891
kom arbeiderromanen Streik. Per Sivle slet med mye, og endte sitt liv på tragisk vis. Han skjøt
seg selv på Kristiania Bad i 1904.
Det er utvilsomt styrke i diktene hans. De har blitt trukket fram flere ganger i stunder der
nasjonale følelser har vært i sving. Herbjørn Sørebø forteller i en artikkel på
www.sivlelaget.no: I EF-kampen vart dikt av Per Sivle brukte - somme sa misbrukte, og under
krigen vart det sendt ut arrestordre på diktaren. Okkupasjonsmakta likte ikkje dikt dei høyrde
av han. Som sagt døde Per Sivle i 1904.
Han skrev også dikt på oppdrag, blant annet til Aalgaards Uldvarefabrikkers 25-årsjubileum i
1895. Ikke underlig at han fikk en vei oppkalt etter seg på Ålgård! Per Sivles vei går fra
Rettedalen ved Ålgård skole og oppover og nordover langs vestsiden av Hammaren.

Melodien ble i sin tid skrevet av Ole Anton Quam (1834-1904). Han kom fra Møre og Romsdal og var
jurist og gårdbruker, og ble etter hvert en kjent målmann og venstremann. Han var også
statsminister i den norske regjeringen i Stockholm i 1902-1903. Melodien ble egentlig skrevet til
diktet Har du hørt hva Svensken siger av Bjørnstjerne Bjørnson.
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