7) Hvør visti, hvussu alt gekk til og hendi?
her er vist eingin sum kann geva svar,
tá ivaleyst í bøn sær allir vendu:
“mín Harri Guð, frels meg, verð tú hjá mær
8) Hvør hoyrdi teirra róp um hjálp úr vanda?
hvør sá til teir í teirra sváru neyð?
hvør hoyrdi teirra sukk og tronga anda?
Guð faðir ivaleyst, hann hoyrdi tey.

Til manning “Nýggjabergs”
1) Ein dapur sorgarleikur fram er farin,
sum nýtir okkum øll í møn og merg,
á hinum stóra vandamikla havi,
við trolaranum nevndur “Nýggjaberg”.
2) Í dag á sjónum víst er mikil vandi,
kavbátar - spreingiknøttar - hermannaskip,
og flogfør sveima yvir sjógv og landi,
alt týnir, særir, oyðir fólk - dýrgrip.
3) Hvør hugsaði teir aldri meir at síggja?
hvør tonkti, hettar varð tann síðsta ferð?
at “Nýggjaberg” við Miðvágskaj sást liggja,
tað síðstu heilsan sendi okkum her.
4) So fróðir og so glaðir allir fóru,
við trolaranum “Nýggjaberg” avstað,
til dagsins yrki allir fúsir vóru,
farvæl - farvæl - hvør maður sínum bað.
5) Teir strevaðust á nátt sum ljósum degi,
við “Nýggjaberg” til teirra síðstu stund,
til fíggindin tók týna teirra megi,
og eygu teirra løgdust vát í blund.
6) Kann vera skipið, tað varð torpederað,
av kavbáti, sum upp úr havi steig,
kann vera skipið, tað varð bumbarderað,
av flogfari á teirra fiskileið.

9) Vit vóna, teir í neyðini sær vendu,
mót himlinum, tað trúgva vit for vist,
til himnadrottin, síðstu bøn uppsendu:
“frels mína sál, mín Harri Jesus Krist”.
10) Hann svíkur ongan, sum í neyð ákallar,
Guð Harrin Krist, hann stendur við sitt orð,
við pálmagrein í hond teir krýndi allar,
við lambsins trúnu, við sítt brúðleypsborð.
11) Djúpt saknast tit, tit trúgvu Føroyasynir,
við “Nýggjaberg” tit løgdu út á hav,
tit hava ofrað alt - ja, lívið givið,
tit lýddu forturlandsins stóra krav.
12) Nú friður hvílið yvir tykkar minni,
tit góvu lívið - dýrasta á fold,
vit minnast tykkum her við stillum sinni,
so leingi sum vit liva her á fold.
13) Nú sorgin hevur vitja manga smáttu,
og kúrin situr mangur innan lon,
sum misti kærasta á fold hann átti,
sín faðir - bróður - ella kæra son.
14) Guð troystið øll, sum kúrin heima sita,
Guð troysti einkjur - faðirleysu børn,
sum sorgin tunga tíðliga hevur vitjað,
Guð troystið tey í blikalogn og ødn.
Søktur við Ísland 7. mars 1942 av týskum
kavbáti. Øll manninin - 21 mans - fórst í
atsøknini.

