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Op 21 september 1923 wordt in Tompkins, Saskatchewan Arthur Honsvall 

geboren, zijn ouders zijn de in Noorwegen geboren Carl en Clara  

Honsvall. Arthur heeft nog twee broers Harold en Clarence en vier zussen 

Ragnhild, Esther, Ruth en Lily. Het gezin is lid van de United Church. De 

hobby`s van Arthur zijn softbal en schaatsen.  

 

Arthur volgt 8 klassen van de lagere school; hij zou graag timmerman 

willen worden, maar gaat na zijn schooltijd eerst thuis op de boerderij aan 

de slag. Hierna gaat hij als tractor- en truckchauffeur verder. 

 

Op 31 maart 1943 meldt hij zich op 19-jarige leeftijd in Regina 

Saskatchewan aan bij het Canadese leger om als vrijwilliger ingezet te 

worden in West-Europa. 

 

Zijn basis opleiding start Arthur in Regina. Hierna vertrekt hij op 24 

september 1943 naar Woodstock, Ontario. Daar haalt hij op 5 november 

zijn truckrijbewijs en op 17 december wordt hij geschikt bevonden om als 

chauffeur bij de infanterie aan de slag te gaan.  

Op 1e kerstdag 1943 vertrekt Arthur naar Engeland, hier zal hij zijn 

opleidingen voltooien. Hij wordt op 8 juli 1944 in Frankrijk met zijn 



eenheid aan land gezet om mee te strijden oor de bevrijding van West 

Europa.   

 

Via Frankrijk en België komt Arthur Honsvall naar Nederland, waar het 

South Saskatchewan Regiment tussen Mook en Groesbeek (Bisselt) wordt 

ingezet bij  de voorbereiding van het Rijnland offensief. 

 

Tijdens deze voorbereiding komt hij op 23 november 1944 tijdens een 

vuurgevecht om het leven. Arthur Honsvall wordt 21 jaar en wordt tijdelijk 

begraven op de begraafplaats Jonkerbosch te Nijmegen. 

 

Op 1 augustus 1945 wordt Arthur Honsvall herbegraven op de Canadese 

Militaire begraafplaats te Groesbeek, graf II.E.15. 

 

Arthur Honsvall werd onderscheiden met: 

1939-45 Star 

France & Germany Star 

Defence Medal 

CVSM & CLASP 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Fred Hulsman Research Team Faces to Graves. 

 

Gebruikte bronnen: 

• cwgc.org 

• Library and Archives Canada 
• Doug Gisholm Woodland foto`s 

• saskatchewanmilitarymuseum 



In het noorden van Saskatchewan wordt er een meer naar hem 

vernoemd: Honsvall Lake 

 


