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CLIFTONS HÄNGBRO
Cliftons hängbro, som spänner över den vackra Avon-ravinen, är symbolen för Bristol. Under
nästan 150 år har denna kulturmärkta konstruktion dragit till sig besökare från världens alla
hörn. Dess historia började 1754 som en dröm hos en vinhandlare i Bristol, som lämnade en
gåva i sitt testamente för att låta bygga en bro över ravinen.
En första tävling 1829 bedömdes av Thomas Telford, då ledande civilingenjör. Telford ratade
alla bidrag och skickade istället in sitt eget; beslutet att han vunnit var dock impopulärt och en
andra tävling hölls 1830. Efter hårt debatterande förkunnades 24-årige Isambard Kingdom
Brunel som vinnare och blev tillsatt som projektingenjör – hans första stora uppdrag.
Grundstenen lades 1831 men projektet var besatt av politiska och monetära svårigheter och
1843, med bara tornen byggda, övergavs projektet. Brunel dog tidigt, vid 53 års ålder (1859),
men bron färdigställdes av hans kollegor som ett minne av honom, och öppnades slutligen
1864. Trots att den är konstruerad vid tidigt 1800-tal för lätt häst-dragen trafik så klarar den
enkelt kraven från 2000-talets pendlartrafik och upp till 14 000 motorfordon korsar den
dagligen.
Det prisbelönta besökscentret (Visitor Centre) ligger bara 200 meter från bron på Clifton-sidan.
Utställningen visar historien bakom denna berömda symbol och sevärdhet med illustrationer av
några av de tidiga tekniska ritningarna och fotografier av bron under konstruktion. Metoderna
med vilka bron upplyses och underhålles, fakta och data gällande brons delar, samt
grundläggande principer runt ingenjörens arbete under brokonstruktion förklaras.
Besökscentret välkomnar ofta skolgrupper av alla åldrar. Det finns också en liten men
välförsedd presentbutik som säljer souvenirer, vykort, tryck och minnessaker.
Bristol är Brunels stad. Börja en härlig utflyktsdag med ett besök på Clifton Suspension Bridge
Visitor Centre! Vi har öppet 10.00 till 17.00, 7 dagar i veckan. För vidare information besök
vår hemsida: www.clifton-suspension-bridge.org.uk eller ring 0117 974 4664.
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