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Vadbacka
Miljön kring Vadbacka är innehållsrik och naturskön med många spår av gången tid.
Här finns den gamla gästgivargården med anor från 1600-talet, en lång och välbevarad
stenvalvsbro och Skepplanda hembygdsgård. Fallen i Forsån är imponerande vid
högvatten och här ligger såväl välbevarade kvarnar som rester efter äldre kvarn- och
sågverksamhet.

Siffrorna i texten hänvisar till platserna som är markerade på den föregående kartan.

1. Vadbacka gästgivaregård
Vadbacka gästgivaregård tillkom år 1684. Byggnaden har förändrats en del genom
åren men tros ha fått sina nuvarande huvuddrag under senare delen av 1700-talet.
2. Stenvalvsbro
Strax väster om gästgiveriet finns kommunens förnämsta stenvalvsbro som är cirka
100 meter lång och uppförd i början av 1800-talet.
3. Skepplanda hembygdsgård
I miljön ligger också Skepplanda hembygdsgård med ett flertal hitflyttade byggnader
såsom Framkammarstuga uppförd 1718. Intill denna ligger ett kokhus som flyttats från
gästgiveriet. Här finns också det gamla sockenmagasinet, taget i bruk 1868, som
tidigare stod på Skepplanda Östergård. Högstorps gamla bysmedja flyttades till
hembygdsgården 1982. Miljön förvaltas av hembygdsföreningen och är en tillgänglig
miljö som används för kunskapsspridning kring kulturarvet och som mötesplats i bygden.
4. Forsån
Forsån har utgjort ett centrum för kvarnrörelsen i Skepplanda med omnejd och
"Fors strömmar" med total fallhöjd på över 40 meter utnyttjades redan under medeltiden.
Under århundraden har kvarnar, sågar och garverier funnits utmed fallfåran, idag
återstår två av dessa plus otaliga spår efter flera anläggningar. Under medeltiden var
Grönån segelbar en bra bit in i Skepplandadalen och teorier finns om att det vid
Vadbacka och Grönköp funnits en handelsplats.
5. Skepplanda hemvärnsmuséum
I övre delen av Vadbacka, en bit ifrån Forsån, ligger Skepplanda hemvärnsmuséum
som är väl värt ett besök. Här kan man se fordon, vapen och kläder ifrån hemvärnets
långa historia.

