
     Östansjö                                                                          
Östansjö jämte Snaten socknens yngsta by förekommer i jordeböcker första gången 1795. 
Den har säkerligen uppkommit så att utjordar till Mörtsjö som voro belägna i ägotrakten 
öster om Nordsjö på norra sidan av Hundgårdssjön bort emot sjön Lill-Nien så småningom 
blivet bebyggda och reglerats så att de frånskiljts sina gamla hemman och  upptogs i en särskild 
nummerordning och under namnet Östansjö som säkerligen var det gamla namnet på dessa 
utjordar: Östan-sjön  
Hos Broman förekommer namnet emellertid icke, då utgjordes trakten endast av jordägor 
under Mörtsjö. Gamla fäbodställen eller bodstugor hava  funnits kvar i trakten allt intill våra  
dagar, 

Enligt en gammal sägen kanske från 1500-talet skall Gustav Wasa vid sin färd genom Hälsingland 
till Delsbo dit han i mars 1527 stämt till mötes  Hälsinglands, Medelpads och Ångermanlands 
inbyggare tagit vägen genom denna trakt samt där kvarlämnat sitt hundkoppel i en gård vid den 
lilla sjön till dess han skulle återkomma. Därav skulle gården fått namnet Hundgården och 
Hundgårdsjön. 

Byn Östansjö består av fem hemmansnummer. 

Nr 1  Erik-Pers var förr Mörtsjö Nr 7. Gården har innehavts i samma släkt från senare delen av 
1700-talet. 

Nr 2  Jon-Mats. i senare tid också kallat Arnells. Var förut Mörtsjö Nr 3. Den första bonden 
sedan hemmanet  flyttades till Östansjö hette Jon Olsson född 1753. 
Namnet Arnells är uppkommet av en åbo som var broder till komminister Nils Persson-Arnell. 
Bröderna vora födda i Flästa. Nils var komminister i pastoratet 1833-1862. De kallade sig Arnell. 

Sub 2  Spors är säkerligen ett soldatnamn. 

Nr 3  Mickels. Var förut Mörtsjö Nr 5. Ägaren hette då Per Simsson. 

Nr 4  Hindricks. Var förut Mörtsjö Nr 8 och torde legat nere vid sjön Hångårdssjön enär i 
kyrkoboken står namnet Hångård. Det har trotts att gårdsnamnet Hindricks skulle härleda sig 
från en soldats namn Päder Hindricksson-Setterman som dog i Norge 6 nov. 1718. Det skulle 
då varit Settermans far som hetat Hindrick och att namnet var uppkallat efter honom. 

Nr 5  Boms. Var förut Mörtsjö Nr 9. Namnet ett soldatnamn från den tid då soldattorp varit 
upplåtna i denna ägotrakt. En soldat Anders Bom fanns på Arbrå kompani. Han dog 16 dec. 1808. 

      Källa E.G. Wengelins byar. 


