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Riksintresse för kulturmiljövården 

Storbrohyttan 
 

 

 

Områdesnamn:  Storbrohyttan 

Områdesnummer:  K 10 

Kommun :  Filipstad 

Socken:   Färnebo 

Sammanfattning 

Innehåll: 
Hytta, masugn, malmstamp, bruksherrgård och bergsmansgård med mera. 1590- till 1870-tal. 

Urvalsmotiv: 
Vetenskapligt/pedagogiskt. Värmlands och en av den mellansvenska bergslagsbygdens mest 
autentiska och välbevarade bergsmanshyttor. 

Beskrivning 

Storbrohyttan från 1589, tidigare benämnd Carlsbrohyttan efter Karl IX, är en av de många hyttor 
som under 1500-talet anlades vid Skillerälven och sjön Daglösen utanför Filipstad. Den 
nuvarande stenmasugnen och rostugnen är från perioden 1853-1867 och ersatte då en äldre 
mulltimmerhytta. Från denna tid är också krossverket där den rostade malmen krossades innan 
den fylldes på i masugnen. Tackjärnsblåsningen vid Storbrohyttan pågick fram till 1920. Väster 
om hyttan ligger Storbrons herrgård vilken fick sitt nuvarande utförande år 1925. Väster om 
älven ligger en bevarad bergsmansgård i ursprungligt utförande. 

Kulturhistoriskt värde 

Storbrohyttan, anlagd 1590, är Värmlands och den mellansvenska bergslagsbygdens kanske mest 
autentiska och välbevarade hytta omgiven av för anläggningen typiska byggnader från 1800-
talets mitt. Storbron är den sista av de många hyttor som en gång anlades vid Skillerälven och 
Filipstads närhet. 

Hot 

Ej specificerat. 

Skydd 

• Hyttanläggningen utgör byggnadsminne enligt Kulturminneslagen (KML) 

• Slagghögarna utgör fornminnen enligt KML. 
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Avsikter och åtgärder 

Nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader, anläggningar, vägar och så vidare 
behandlas restriktivt. 

Riksantikvarieämbetets värdetext (1996): 

Motivering: 
En av den mellansvenska bruksbygdens bäst bevarade bergsmanshyttor, anlagd på 1500-talet, 
med byggnadsbestånd från 1800-talets mitt. 

Uttryck för riksintresset: 
Hytta, stenmasugn, rostugn och malmstamp. Herrgård från 1870-talet med ekonomibyggnader 
och lantarbetarbostäder samt en ditflyttad bergsmansgård från 1700-talet. 

I området ingår även: 
- 

Övrigt 

Riksintresset Storbrohyttan innehåller kulturmiljön Storbrohyttan (179) enligt 
kulturmiljöprogrammet för Värmlands län. 

Referenser 

- 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-05 Huvuddelen av informationen hämtad från 1988 års beskrivning av riksintressen 
i Värmlands län. 

2007-12-10 Beskrivningen av områdets skydd ändrad till aktuella förhållanden och gällande 
lagstiftning. 

 


