
   

 

SEFYDLIAD YMCHWIL 
YSTADAU CYMRU   

(SYYC) 

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 
Prifysgol Bangor Hydref 2016  

CYFLWYNO SEFYDLIAD YMCHWIL YSTADAU 
CYMRU   

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (SYYC) wedi ei sefydlu 
fel canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol arloesol ym 
Mhrifysgol Bangor.   Ein cenhadaeth yw cefnogi ymchwil wedi 
ei seilio ar y casgliadau archifol a diwylliannol enfawr a 
gynhyrchwyd dros y canrifoedd gan deuluoedd bonheddig ac 
ystadau, er mwyn rhoi golwg newydd ar agweddau ar hanes 
Cymru.   Credwn bod gan yr ymchwil hon swyddogaeth bwysig 
i'w chwarae yn y gymdeithas Gymreig gyfoes, gan ychwanegu 
gwerth diwylliannol at dai hanesyddol a safleoedd treftadaeth 
ledled y wlad.   Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn 
partneriaeth ag amrywiaeth o fudd-ddeiliaid allanol a 
chydweithredu â hwy i wireddu'r nod o wneud Cymru'n 
batrwm ar gyfer twristiaeth ddiwylliannol.    
 

 Ymchwil arloesol 

 Casgliadau nodedig  

 Partneriaeth ac ymwneud  

 Gwerth diwylliannol  
 

 

Bu'r ystadau tiriog yn rhan bwysig o fywyd Cymru ers 
canrifoedd. Ers iddynt ddod i'r amlwg yn yr oesoedd canol y 
rhain oedd wrth wraidd llawer o agweddau cymdeithasol, 
diwylliannol, gwleidyddol, economaidd a diwydiannol ar 
gymunedau yng Nghymru.   Mae dylanwadau ystadau ar hanes 
y genedl wedi bod yn enfawr.  
Ar ryw adeg neu'i gilydd mae blaenoriaethau ystâd wedi 
dylanwadu ar bron bob rhan o dirwedd Cymru, boed yn blastai 
gyda'u parciau, gerddi ac amrywiol adeiladau i ffermydd, 

bythynnod, eglwysi, ffyrdd, caeau, coedlannau a waliau i 
safleoedd diwydiannol fel mwyngloddiau a chwareli. 
 

Nod SYYC yw gweithredu fel corff deallusol ffres a bywiog ym 
mywyd Cymru, drwy ddatblygu'n ganolbwynt cydweithredu 
cenedlaethol i gydlynu ymchwil i hanes Cymru drwy lygaid ei 
hystadau fel petae.      
 

Mae llawer o'n gwaith wedi ei seilio ar yr egwyddorion 
canlynol:  
 
 

Ymchwil arloesol: 
Mae SYYC yn ganolbwynt cydlynu cenedlaethol i ysgogi 
ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddimensiynau hanesyddol 
ystadau, defnydd tir, bywyd gwledig, plastai a diwylliant 
bonedd ledled Cymru.   Wrth weithredu'r agenda hon ein 
bwriad yw llenwi bwlch amlwg mewn ysgolheictod hanesyddol 
Gymreig gan gyflawni rhaglen fywiog o brojectau seiliedig ar 
gasgliadau, sydd â'r potensial i fywhau a herio ein 
dealltwriaeth o hanes, diwylliant a hunaniaeth Cymreig.  
 

Arweinir yr ymchwil hon gan dîm amlddisgyblaethol bywiog o 
ymchwilwyr doethurol, rhai ar ddechrau eu gyrfa ac eraill mwy 
profiadol.   Yn sail i'n projectau mae'r dreftadaeth hynod 
gyfoethog a gynhyrchwyd gan ystadau Cymreig dros y 
blynyddoedd - yn cynnwys archifau, tirweddau, pensaernïaeth, 
llenyddiaeth ac amrywiaeth o ddiwylliant gweledol a materol.   
Nid oes llawer o ymchwil wedi ei wneud i lawer o'r dystiolaeth 
hon ac felly mae'n faes ffrwythlon i ddadansoddi arloesol a 
darganfyddiadau newydd.  
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Casgliadau nodedig: 

Mae Prifysgol Bangor mewn sefyllfa 
unigryw i fod yn gartref i'r SYYC.   O fewn 
y brifysgol rydym yn gweithredu fel 
partneriaeth fywiog rhwng Coleg y 
Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Adran 
Archifau a Chasgliadau Arbennig.   Mae 
ein harchifau yn gartref i un o gasgliadau 
helaethaf a mwyaf sylweddol y genedl o 
bapurau teulu ac ystâd, sy'n rhoi llwyfan 
rhagorol i brojectau arloesol.   
 

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a 
llawer o archifdai sirol Cymru hefyd 
gasgliadau sylweddol o gasgliadau'n 
ymwneud ag ystadau.   Rydym yn 
benderfynol o weithio gyda'r sector 
archifau yng Nghymru i lwyr ddatgloi 
potensial ymchwil y deunydd hwn a 
sicrhau bod y casgliadau mor hygyrch â 
phosibl.    

 

Partneriaeth ac ymwneud:  

Rydym wedi ymrwymo i fod yn ganolfan 
ymchwil allblyg ei natur.   Mae hynny'n 
golygu ffurfio partneriaethau â 
sefydliadau y tu allan i'r brifysgol, i 
ddatblygu projectau a chynlluniau a fydd 
yn rhoi manteision pellgyrhaeddol i bawb 
fel ei gilydd.   Boed yn gweithio gyda 
cheidwaid plastai ac ystadau Cymru, 
cydweithredu â sefydliadau treftadaeth 
ddiwylliannol cenedlaethol a lleol, neu 
ddatblygu projectau ar y cyd â 
phrifysgolion eraill, mae cydweithio'n 
ganolog i bopeth rydym yn ei wneud.  

Gwerth diwylliannol: 

Rydym yn eiddgar iawn i wneud 
cyfraniad tuag at ddeall, cyflwyno a 
chyfoethogi hanes a threftadaeth Cymru; 
treftadaeth rydym yn credu ddylai 
chwarae rhan allweddol yn y gymdeithas 
Gymreig, heddiw ac yn y dyfodol.    
 

Wrth i ni ddarganfod, ymchwilio a 
datgelu hanes ystadau Cymreig, rydym 
eisiau sicrhau bod ein darganfyddiadau 
a'n profiadau'n cael eu rhannu'n helaeth 
ac ar gael yn rhwydd.   Byddwn yn 
parhau i ddatblygu rhaglen gyffrous o 
ddigwyddiadau cyhoeddus i gymunedau 
ledled Cymru.  
 

Mae SYYC wedi ymrwymo hefyd i weithio 
gyda phartneriaid i gryfhau proffil 
treftadaeth ddiwylliannol y Gymru 
wledig.   Gall ein hymchwil chwarae rhan 
bwysig i gyfoethogi'r profiad a gaiff 
ymwelwyr mewn amrywiaeth o 
safleoedd treftadaeth, drwy ddod â 
chasgliadau plastai'n fyw ac egluro'r 
storïau tu ôl i nodweddion yn y tirlun.   
Uchelgais SYYC yw i Gymru ddod yn 
batrwm ar gyfer twristiaeth yn ymwneud 
â threftadaeth wledig.    
 

I gael rhagor o wybodaeth am y 
Sefydliad, ewch i  

http://iswe.bangor.ac.uk.   

http://iswe.bangor.ac.uk
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Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym mis 
Hydref 1884 o ganlyniad 
uniongyrchol i ymgyrch ddiwedd y 
19eg ganrif dros ddarpariaeth addysg 
uwch yng Nghymru.  Casglwyd arian 
trwy danysgrifiad cyhoeddus er 
mwyn sefydlu coleg o safon prifysgol 
yng Ngogledd Cymru.   Cartref 
gwreiddiol y brifysgol oedd Gwesty'r 
Penrhyn Arms, a adeiladwyd yn 1799 
gan Benjamin Wyatt, pensaer Ystâd y 
Penrhyn gerllaw.   Nodwedd bwysig o 
sefydlu'r brifysgol oedd y cyfraniadau 
gwirfoddol a wnaed gan bobl leol, yn 
cynnwys ffermwyr a chwarelwyr, o'u 
cyflogau wythnosol prin, dros gyfnod 
o amser.     

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad 
hir o ragoriaeth a mynd tu hwnt i 
ddisgwyliadau o ran safonau 
academaidd a phrofiad myfyrwyr.  
Erbyn hyn mae gennym dros 11,000 
o fyfyrwyr a thros 650 o staff dysgu 
mewn 23 o Ysgolion Academaidd, 
wedi’u rhannu rhwng pum Coleg.   

Mae gan Brifysgol Bangor sylfaen 
ymchwil gadarn sy’n rhychwantu 
ystod o ddisgyblaethau academaidd.  
Rydym yn y 40 uchaf yn y Deyrnas 
Unedig  am ymchwil (heb gyfrif 
sefydliadau arbenigol a phrifysgolion 
oedd yn cyflwyno mewn un uned 
asesu yn unig).   Cydnabu Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod 
mwy na thri chwarter o ymchwil 
Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” 
neu'n “rhagorol yn rhyngwladol”, ac 
ar y blaen i'r cyfartaledd o ran 
prifysgolion y DU. Mae dros hanner 
ysgolion academaidd Bangor yn yr 20 
uchaf yn y DU am ansawdd yr 
ymchwil.  Yn ogystal â chefnogi 
cysylltiadau â chyrff masnachol a 
diwydiannol yn y DU a thramor, nod 
y brifysgol hefyd yw ymateb i 
anghenion lleol a rhanbarthol, ac 
mae’n arbennig o ymwybodol o’i 
lleoliad yng ngogledd Cymru a’i 
swyddogaeth fel canolfan ymchwil a 
hyfforddiant i Gymru. 

Mae canlyniadau'r Arolwg 

Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 
diwethaf yn adlewyrchu pwyslais y 
brifysgol ar brofiad cyffredinol 
myfyrwyr.   Mae'r canlyniadau  - a 
gyhoeddwyd ym mis Awst 2016 - yn 
gosod Bangor ymysg y 15 prifysgol 
uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr 
(heb gynnwys sefydliadau arbenigol).  
Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi 
Pontio yn ganolfan gymdeithasol 
newydd i fyfyrwyr yn ogystal ag yn 
ganolfan ar gyfer dysgu, arloesi a’r 
celfyddydau perfformio.  Yn ogystal â 
bod yn gartref newydd i Undeb y 
Myfyrwyr, mae'n cynnwys theatr, 
sinema, ystafelloedd darlithio, 
mannau arddangos, bar a bwytai. 

Nid oes dwywaith amdani fod y 
lleoliad, y golygfeydd a’r ardal 
gyfagos ymysg y rhesymau fod llawer 
o'n myfyrwyr yn dewis dod i Fangor.  
Mae'r ddinas ynghanol Gwynedd 
gyda llawer o brif atyniadau'r 
rhanbarth, yn cynnwys ynys Môn a 
Pharc Cenedlaethol Eryri ar ei 
throthwy.  

PROFFIL PRIFYSGOL BANGOR  

 

Datganiad Cenhadaeth:  

Sefydliad cryf, hyderus a gydnabyddir  yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel 

canolfan ragoriaeth ar sail ei bortffolio amrywiol o addysgu ac ymchwil, ac am y profiad 

unigryw, amlddiwylliannol a chynhwysol y mae'n ei roi i'w staff a'i fyfyrwyr."  

Hawlfraint; Iwan Williams 
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LLWYDDIANT GRADDIO I 
FYFYRIWR 'PROJECT MOSTYN' 

Llongyfarchiadau mawr i Dr Sam 
Garland a raddiodd ym Mangor yn 
ystod yr haf (Gorffennaf 2016) ar ôl 
cwblhau ei broject PhD, yn seiliedig 
ar y casgliad o newyddlenni mewn 
llawysgrif a anfonwyd at Syr Thomas 
Mostyn o Gloddaith yn niwedd yr ail 
ganrif ar bymtheg.    Roedd ymchwil 
Sam yn rhan o 'Broject Mostyn', sy'n 
ceisio rhyddhau potensial ymchwil y 
casgliadau a gynhyrchwyd gan deulu 
ac ystâd Mostyn dros y canrifoedd.   

Gwnaeth Sam ei ddoethuriaeth yn yr 
Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac 
Archaeoleg, dan arolygiaeth yr Athro 
Tony Claydon. 

Teitl ei draethawd doethur yw ‘News 
in late-Seventeenth Century Britain’ a 
gellir ei ddarllen yn llyfrgell y 
brifysgol.   Ceir rhagor o wybodaeth 
ynglŷn ag ymchwil Sam yn rhifyn 

cyntaf Newyddlen Sefydliad Ymchwil 
Ystadau Cymru.  
 

Dymunwn bob llwyddiant i Sam yn y 
dyfodol. 

NEWYDDION 

YMWELIAD A MAYNOOTH, 
IWERDDON, MEHEFIN 2016  

Ddechrau Mehefin mwynhaodd Rheolwr 

Project SYYC ymweliad buddiol â'r  

Centre for the Study of Historic Irish 

Houses and Estates sydd wedi'i lleoli ym 

Mhrifysgol Maynooth.  Llwyddiant y 

ganolfan Wyddelig, a arweinir gan Yr 

Athro Terence Dooley a Dr Ciarán Reilly, 

a roddodd lawer o'r ysbrydoliaeth i 

sefydlu sefydliad Cymreig cyffelyb ym 

Mangor.    Yn ystod yr ymweliad cafodd 

Dr Evans wybodaeth am y gwahanol 

brojectau, cysylltiadau a digwyddiadau 

sydd wedi galluogi'r Ganolfan i ddod yn 

bresenoldeb deallusol arloesol mor 

rymus ym mywyd Iwerddon.    

Bu'r ymweliad yn gyfle hefyd i weld 

arddangosfa ragorol Dr Reilly ‘ 1916 and 

the Irish Country House’, a roddodd olwg 

unigryw ar fywydau teuluoedd ym 

mhlastai Iwerddon a sut y gwnaeth rhyfel 

yn Ewrop a Gwrthryfel y Pasg 1916 

effeithio arnynt.    

 

 

ARDDANGOSFA: 'TEITHWYR AC 
YMWELWYR YNG NGOGLEDD 
CYMRU' 

Mae 2016 wedi cael ei dynodi'n 
swyddogol fel 'Blwyddyn Antur' yng 
Nghymru.   I ddathlu'r thema hon 
lluniodd Archifau a Chasgliadau Arbennig 
Bangor arddangosfa o ddeunydd archifol 
sy'n adlewyrchu hanes maith teithio i'r 
rhanbarth, rhywbeth a hwyluswyd yn 
aml gan y lletygarwch a gynigid i 
deithwyr mewn plastai.    Gellir gweld yr 
arddangosfa yng Nghoridor Ystafell y 
Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, 
Prifysgol Bangor tan 16 Rhagfyr 2016.    

SEFYDLU BYRDDAU NEWYDD I 
ARWAIN DATBLYGIAD SYYC  
 

Yn ystod 2016 mae SYYC wedi bod 
yn brysur yn datblygu ei broffil a'i 
fframwaith sefydliadol.   Mae hyn 
wedi cynnwys sefydlu Bwrdd 
Ymgynghorol allanol, a gyfarfu am 
y tro cyntaf yn Ebrill.   Mae'r Bwrdd 
yn cynnwys aelodau o'r gymuned 
sy'n rhannu diddordeb mewn 
datblygu SYYC yn gorff academaidd 
cadarn a all wneud cyfraniad 
sylweddol i gymdeithas a diwylliant 
Cymru.   Hefyd ym Mehefin 
cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Grŵp 
Llywio SYYC, sy'n dod â 
chydweithwyr academaidd o bob 
rhan o'r brifysgol at ei gilydd i 
drafod cynlluniau ymchwil sy'n 
berthnasol i ddiddordebau'r 
ganolfan.   Bydd aelodau'r ddau 
grŵp yn gweithredu fel 
llysgenhadon i'r ganolfan a 
byddant yn chwarae rhan bwysig 
yn natblygiad parhaus SYYC.    

http://www.imems.ac.uk/mostyn.php.en
https://www.bangor.ac.uk/history/index.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/history/index.php.cy
http://iswe.bangor.ac.uk/newsletters.php.cy
http://iswe.bangor.ac.uk/newsletters.php.cy
http://www.historicirishhouses.ie/about
http://www.historicirishhouses.ie/about
file://fs-home-k/home-006/hcse01/My Documents/Custom Office Templates
file://fs-home-k/home-006/hcse01/My Documents/Custom Office Templates
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TEITHIAU MAES I EIDDO'R 
YMDDIRIEDOLAETH 
GENEDLAETHOL YN CYFOETHOGI 
PROFIAD DYSGU MYFYRWYR  

Y gwanwyn hwn cafodd israddedigion 
trydedd flwyddyn ar y modiwl pwnc 
arbennig Land and Power in England and 
Wales c.1780-1888 gyfle i ymweld â 
Chastell Penrhyn a Plas Newydd.    

Mae Dr Lowri Ann Rees, cynullydd y 
modiwl, yn trefnu teithiau maes i dai 
cyfagos yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
bob blwyddyn.    Mae hyn yn rhoi cyfle 
gwych i fyfyrwyr weld enghreifftiau o 

blastai o bwysigrwydd cenedlaethol yma 
ar ein trothwy yng Ngogledd Cymru a 
deall eu swyddogaeth fel symbolau grym 
o fewn cymunedau lleol.    Rhyfeddodd y 
myfyrwyr at faint yr adeiladau hyn a'r 
moethusrwydd a'r cyfoeth a welir 
ynddynt.    Yng Nghastell Penrhyn 
gwelsant y brif neuadd gyda'i 
haddurniadau godidog, y gwaith plaster 
cywrain ar hyd y prif risiau, y gwely 
llechen yr honnir i'r Frenhines Victoria 
wrthod cysgu ynddo yn ystod ei 
hymweliad â Gogledd Cymru, a'r casgliad 
ysblennydd o ddarluniau. Cawsant gyfle 
hefyd i grwydro drwy'r coridorau i fyny 
ac i lawr y grisiau.   

 

Ym Mhlas Newydd darganfu'r myfyrwyr 
fwy am Ardalydd Cyntaf Môn yr oeddent 
wedi bod yn astudio'r llythyrau a 
anfonodd adref tra oedd ar y Daith Fawr 
- dogfennau sydd ar gadw yn Archifau a 
Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor.    
Yn yr amgueddfa filwrol cawsant weld y 
goes bren enwog a wisgwyd gan yr 
Ardalydd ar ôl iddo golli ei goes ym 

Mrwydr Waterloo yn 1815.   Un arall o 
uchafbwyntiau'r ymweliad oedd yr 
ystafell fwyta ffurfiol gyda'i murlun 
rhyfeddol o waith Rex Whistle, yn ogystal 
â'r golygfeydd ysblennydd ar draws y 
Fenai.  

PAPURAU JAMAICA PENRHYN AR GAEL DRWY 
BROJECT CATALOGIO BANGOR   

Mae'n bleser gennym roi gwybod fod y Papurau Jamaica, a 
oedd heb eu catalogio cynt, bellach ar gael i'w gweld yn 
ystafell ddarllen yr archifau. Mae'r rhain yn rhan o Gasgliad 
Ystâd y Penrhyn ym Mhrifysgol Bangor.   

Mae Archifydd y Project, Sarah Vaughan, wedi llunio cofnodion 
catalog i bob un o'r 372 o eitemau'n ymwneud â chysylltiad 
teulu Pennant â Jamaica fel rhan o'r project catalogio 'Siwgr a 
Llechi', a gyllidwyd gan y National Cataloguing Grants Scheme.  
Wrth lunio'r catalog bu'n rhaid trefnu a chategoreiddio'r 
papurau, yn cynnwys ail-rifo ac ail-becynnu llwyr.  

Mae cyfres Jamaica wedi ei rhannu'n chwe dosbarth:  

 

1.  Gweithredoedd a Dogfennau 

2.  Gohebiaeth 

3.   Cyfrifon 

4.   Adroddiadau ac Arolygon 

5.  Mapiau a Chynlluniau  

6.   Deunydd Printiedig  

 

Gellir gweld y catalog ar-lein yma.  

 

Yn ystod y misoedd i ddod bydd cofnodion yn ymwneud â'r 
holl 47 metr lliniol o ddeunydd y Penrhyn nas catalogwyd o'r 
blaen yn cael eu llwytho i'r catalog ar-lein. Bydd y rhain yn 
ymwneud â phob agwedd ar yr ystâd.  

Plas Newydd, Ynys Môn 

https://www.nationaltrust.org.uk/penrhyn-castle
https://www.nationaltrust.org.uk/plas-newydd-country-house-and-gardens
https://www.bangor.ac.uk/archives/
https://www.bangor.ac.uk/archives/sugar_slate.php.en#project
https://www.bangor.ac.uk/archives/sugar_slate.php.en#project
http://calmview.bangor.ac.uk/CalmView/TreeBrowse.aspx?src=CalmView.Catalog&field=AltRefNo&key=PFA
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DIGWYDDIADAU 

'DRYSAU AGORED' YM MHLASTAI 
CYMRU  

Roedd SYYC yn falch o weld bod dwsinau 

o blastai Cymreig a safleoedd treftadaeth 

pwysig eraill wedi agor eu drysau i'r 

cyhoedd fis Medi eleni fel rhan o gynllun 

blynyddol Drysau Agored.  

 

 

 

 

CADW sydd yn trefnu 'Drysau Agored', 

sef dathliad cenedlaethol o etifeddiaeth 

bensaernïol Cymru, sy'n rhoi cyfleoedd 

unigryw i drigolion lleol ac ymwelwyr 

archwilio nifer o safleoedd hanesyddol, a 

hynny yn rhad ac am ddim. 

 

Ers ei sefydlu mae Drysau Agored wedi 

tynnu sylw at bwysigrwydd diwylliannol 

etifeddiaeth plastai mewn cymunedau 

ledled Cymru. 

Yn ogystal â digwyddiadau a gynhaliwyd 

mewn plastai, roedd cyfle hefyd i 

ymwelwyr ddysgu am agweddau eraill ar 

dreftadaeth ystadau gan i eglwysi 

hanesyddol a chestyll hefyd gymryd rhan 

yn y rhaglen, yn ogystal â nifer o 

archifdai, amgueddfeydd a llyfrgelloedd 

ar draws Cymru.  

 
 
 

 

TYNNU SYLW AT ARCHIFAU 
YSTADAU CYMREIG YN Y 
GYNHADLEDD 'DATHLU 
DADORCHUDDIO'  
Ym Mai bu Elen Wyn Simpson, Pennaeth 
Archifau a Chasgliadau Arbennig ym 
Mhrifysgol Bangor, i gynhadledd Dathlu 
Dadorchuddio, a oedd yn rhoi 
amlygrwydd i gasgliadau a wnaed yn 
hygyrch drwy gadwraeth.   Trefnwyd y 
gynhadledd, a gynhaliwyd yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, gan Fforwm 
Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru 
(WHELF) a Chyngor Archifau a 
Chofnodion Cymru (ARCW).    Yn ei 
phapur, a gyflwynwyd ar y cyd â Chris 
Woods, bu Elen yn siarad am 
bwysigrwydd Casgliad Ystâd y Penrhyn 
a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â gwneud y 
papurau'n fwy hygyrch drwy gynlluniau 
catalogio a chadwraeth.  
Rhoddodd y gynhadledd sylw i'r 
amrywiaeth cyfoethog o brojectau a 

chynlluniau sy'n digwydd mewn archifdai 
ledled Cymru.   Roedd hyn yn cynnwys 
cyflwyniad gan Archifdy Sir y Fflint ar 
waith cadwraeth diweddar ar yr Erddig 
Family Book (Cyf: FRO, D/E/1542), cyfrol 
a gasglwyd ynghyd gan Philip Yorke 
(1849-1922) o Erddig. Mae'n cynnwys 
dros 500 o ddogfennau o archifau'r teulu 
a'r ystâd o'r ail ganrif ar bymtheg i'r 
ugeinfed ganrif.   Mae adroddiad llawn ar 
y project cadwraeth i'w gael yma.  
 

YMCHWIL AR YR ASIANT TIR YNG 
NGHYMRU'N CAEL EI 
CHYFLWYNO YNG 
NGHYNHADLEDD NAASWCH  
Yng Ngorffennaf teithiodd Dr Lowri Ann 

Rees i Brifysgol Harvard i gymryd rhan 

yng nghynhadledd y North American 

Association for the Study of Welsh 

Culture and History (NAASWCH) a 

gynhelir bob yn ail blwyddyn.  

Rhoddodd Dr Rees bapur wedi'i seilio ar 

ei hymchwil i fywyd a gwaith yr asiant tir 

yng Nghymru.   Roedd y papur yn 

datblygu ymhellach themâu yr 

edrychwyd arnynt mewn cynhadledd 

gynharach a gyd-drefnwyd gan Dr Rees 

yn Hydref 2015 ym Mhrifysgol Dundee 

dan y teitl: The Land Agent in 

Transnational Context.  Cyd-drefnwyd y 

gynhadledd hon gyda chydweithwyr o'r 

Centre for Scotland’s Land Futures ym 

Mhrifysgol Dundee a'r Centre for the 

Study of Historic Irish Houses and 

Estates, Prifysgol Maynooth.   Ar hyn o 

bryd mae Dr Rees yn gweithio gyda'r 

cydweithwyr hyn ar gyfrol wedi'i              

chyd-olygu o draethodau'n deillio o'r 

digwyddiad llwyddiannus hwn.  

Erddig ger Wrecsam, un o eiddo'r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol a 

http://cadw.gov.wales/opendoors/?skip=1&lang=cy
http://whelf.ac.uk/the-big-reveal-showcasing-collections-made-accessible-by-conservation-2/
http://whelf.ac.uk/the-big-reveal-showcasing-collections-made-accessible-by-conservation-2/
https://www.nationaltrust.org.uk/documents/abc-bulletin-winter-2015-2016.pdf
http://www.naaswch.org/
http://www.naaswch.org/
http://www.naaswch.org/
https://scotlandslandfutures.org/about-us/
http://www.historicirishhouses.ie/about
http://www.historicirishhouses.ie/about
http://www.historicirishhouses.ie/about
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CYFARFOD CYFFREDINOL 
BLYNYDDOL Y GYMDEITHAS TAI 
HANESYDDOL YN PWYSLEISIO 
GWERTH ASTUDIAETHAU AR 
BLASTAI CYMREIG  

 
 
 
 

Pleser mawr i Dr Shaun Evans oedd rhoi 
cyflwyniad fel siaradwr gwadd yng 
Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
Cymdeithas Tai Hanesyddol (HHA) Cymru 
ym Mehefin 2016.   Cynhaliwyd y 
cyfarfod ym mhlasty gwych Gelli Aur yn 
Sir Gaerfyrddin, sy'n destun project adfer 
uchelgeisiol ar hyn o bryd.    
Fel rhan o amlinelliad eang o strategaeth 
SYYC nododd Dr Evans y ffyrdd y gall 
ymchwil chwarae rhan bwysig o ran 
darparu'r deunydd deallusol sydd ei 
angen i ddatblygu'r dreftadaeth sydd gan 
blastai Cymru i'w chynnig.   Cadarnhaodd 
hefyd y bydd yn hanfodol i sicrhau 
llwyddiant i SYYC ddatblygu cysylltiadau 
agos â pherchenogion a cheidwaid tai 
hanesyddol Cymru, nid yn unig er mwyn 
rhoi mynediad at yr amrywiaeth 
cyfoethog o dystiolaeth hanesyddol y 

maent yn ei gynnwys, ond hefyd 
oherwydd bod plastai sy'n agored i'r 
cyhoedd yn rhoi cyfleoedd gwych i rannu 
ymchwil am hanes Cymru gyda 
chynulleidfaoedd ehangach.    
Yn ei gyflwyniad fel wnaeth cadeirydd 
HHA Cymru, Mr Michael Tree, dynnu 
sylw at botensial cyffrous SYYC a 
chanmolodd Brifysgol Bangor i'r cymylau 
am gefnogi'r fenter.   Dywedodd ei bod 
yn amhosibl cyflwyno hanes Cymru heb 
gyfeirio at effaith a dylanwad ystadau.   
Tynnodd sylw hefyd at bwysigrwydd y 
deunydd archifol a gynhyrchwyd gan 
ystadau Cymreig dros y degawdau 
diweddar. Pwysleisiodd y dylid cymryd 
camau i sicrhau bod y cofnodion hyn - 
sy'n ymwneud â chyfnod o newid 
eithriadol yn hanes maith ystadau yng 
Nghymru - yn cael eu diogelu ar gyfer 
ymchwil yn y dyfodol, ynghyd â'r 
casgliadau hanesyddol sydd ar gael 
mewn archifdai lleol ledled Cymru.    
Yn ei sylwadau clo nododd Llywydd HHA, 
Mr Richard Compton, y cyfleoedd 
addawol sydd yna i SYYC gyfrannu at 
bolisi treftadaeth ddiwylliannol y 
sefydliad, fel y nodir yn y ddogfen 
‘Heritage Means Business’.  Dywedodd 
bod aelodau'r HHA yn Swydd Efrog wedi 

elwa'n fawr drwy gefnogi'r amcanion a 
phrojectau sy'n gysylltiedig â'r Yorkshire 
Country Houses Partnership ac anogodd 
ddulliau cyffelyb o gydweithio yng 
Nghymru.    
Cafwyd cyfle yn ystod y digwyddiad 
hefyd i ymweld â Chwrt Henri a Chastell 
Stradey lle gallodd Dr Evans drafod 
datblygiadau SYYC at y dyfodol gydag 
aelodau'r HHA.    
 
 
 

 
 
 

SYYC AR GRWYDR  
 

Hyd yma bu 2016 yn flwyddyn brysur i 
dîm SYYC.  Yn gynharach eleni bu Nia 
Powell yng nghynhadledd wanwyn 
Cymdeithas Archeolegol y Cambrian. Ei 
thema oedd 'Coetir a Pharcdir 
Hanesyddol yng Nghymru'.   Roedd SYYC 
yn falch hefyd o fod yn bresennol yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru i 
Symposiwm cyntaf Mapiau Cymru ym 
mis Mai. 
 
 

Yn Ebrill rhoddodd Dr Lowri Ann Rees 
sgwrs ar ystadau bonedd lleol i gangen 
Gogledd Cymru o'r Johnian Society a 
oedd yn ymweld â Phrifysgol Bangor fel 
rhan o'u pererindod flynyddol. Roedd 
hyn yn cynnwys ymweliadau â chartrefi 
dau Johnian amlwg a hanai o Ogledd 
Cymru:    Yr Esgob William Morgan (1545

-1604) a'r Archesgob John Williams (1582
-1650).  
 

Ym Mehefin teithiodd Dr Shaun Evan i 

Landrillo yn Edeirnion i roi darlith wadd 

fel rhan o gyfarfod cyffredinol blynyddol 

y Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig 

(DOWHG).  Roedd llawer o aelodau 

DOWHG wedi ymchwilio i ystadau 

Cymreig a'u harchifau fel rhan o'r project 

archaeoleg gymunedol a oedd yn sail 

cyhoeddi'r gyfrol Discovering the Historic 

Houses of Snowdonia ac roedd ganddynt 

ddiddordeb clywed am amcanion a 

dyheadau SYYC.  Yn gynharach yn y 

flwyddyn gwahoddwyd Dr Evans hefyd i 

siarad ag aelodau Cymdeithas Hanes 

Edeirnion am ei ymchwil i ddylanwad 

hanesyddol teulu ac ystâd Mostyn.  

Gelli Aur (Golden Grove)      

Sir Gaerfyrddin 

 Discovering the Historic Houses of 
Snowdonia (2014), cynhyrchwyd gan 
RCAHMW gyda'r DOWHG  

http://www.hha.org.uk/
http://www.hha.org.uk/our-policies/vision-statement.html
http://www.ychp.org.uk/
http://www.ychp.org.uk/
http://www.ychp.org.uk/
http://www.ychp.org.uk/
https://www.llgc.org.uk/information-for/press-and-media/press-releases/2016-press-releases/inaugural-wales-map-symposium-looks-at-how-maps-have-shaped-the-nation/
https://johnian.joh.cam.ac.uk/
http://www.datingoldwelshhouses.co.uk/
http://rcahmw.gov.uk/publication/discovering-the-historic-houses-of-snowdonia/
http://rcahmw.gov.uk/publication/discovering-the-historic-houses-of-snowdonia/


8 

 

DIGWYDDIADAU 

MANYLION CYNADLEDDAU A 
SYMPOSIA 2016  

Roedd yn bleser mawr gan SYYC gefnogi 

digwyddiad cyntaf Canolfan Ymchwil 

Cymru ddechrau Mehefin.   Menter 

ryngddisgyblaethol newydd yw Canolfan 

Ymchwil Cymru a'i hamcanion yw 

cydlynu'n well yr ystod cyfoethog o 

ymchwil yn y celfyddydau a'r dyniaethau 

ym Mhrifysgol Bangor sy'n canolbwyntio 

ar Gymru a hunaniaeth Gymreig.   Roedd 

y digwyddiad cyntaf ar ffurf colocwiwm 

deuddydd gyda'r teitl Cymru: Chwilio am 

Dreftadaeth.   

Ym Mehefin cyflwynodd Dr Lowri Ann 

Rees bapur yn y gweithdy Sojourners, 

Economic Migrants, Expats: Temporary 

Migrations in Global Perspective a 

gyllidwyd gan yr ESRC ac a gynhaliwyd 

ym Mhrifysgol Northumbria.   Roedd 

papur Lowri'n canolbwyntio ar ei 

hymchwil gyfredol i Gymry a aeth draw 

i'r India, yn arbennig dynion a deithiodd 

i'r wlad yng ngwasanaeth yr East India 

Company yn niwedd y ddeunawfed 

ganrif a dechrau'r ganrif ddilynol.   Fe 

wnaeth rhai o'r dynion hynny a fu'n 

ddigon ffodus i ddychwelyd i Gymru 

ddefnyddio'r cyfoeth a gawsant yn yr 

India i brynu tir ac eiddo.   Bydd fersiwn 

estynedig o bapur Dr Rees yn ymddangos 

yn fuan fel erthygl dan y teitl ‘Welsh 

sojourners to India: the East India 

Company, networks and patronage, 

c.1760-1840’. 

Yn gynharach yn y flwyddyn bu Dr Shaun 

Evans yng Ngholeg Somerville, 

Rhydychen, i gymryd rhan mewn 

cynhadledd ryngwladol dri diwrnod yn 

dadansoddi materion yn ymwneud â 

Dynasty and Dynasticism, 1400-1700.  

Rhoddodd Dr Evans bapur yn 

canolbwyntio ar drysorau teuluol, 

herodraeth ac ysbrydion a oedd yn 

dangos sut yr aeth teulu Mostyn ati i 

feithrin delwedd ddynastig drwy'r unfed 

a'r ail ganrif ar bymtheg. Gwnaethant 

hynny drwy eu pwyslais ar drysorau 

teuluol, yn arbennig llestri arian, yn 

cynnwys Piser a Basn Mostyn (nawr yn 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru) a'r 

Mostyn Salts (nawr yn Amgueddfa 

Victoria & Albert).   

CYFLWYNIAD YN TYNNU SYLW 
AT BOTENSIAL TREFTADAETH 
DDIWYLLIANNOL Y GYMRU 
WLEDIG   

Roedd Rheolwr Project SYYC yn hynod 

falch o gael gwahoddiad i siarad mewn 

cyfarfod o'r Country Land and Business 

Association (CLA) i drafod Polisi Cymru 

yn Llandrindod ddechrau Mehefin.   

Sefydliad yw'r CLA sy'n rhoi cyngor a 

chynrychiolaeth i holl sectorau'r 

economi wledig.    

Yn ei gyflwyniad rhoddodd Dr Shaun 

Evans ragarweiniad i amcanion ac 

uchelgais SYYC a thynnodd sylw'n 

arbennig at y ffordd y gall ymchwil i 

hanes ystadau wneud gwahaniaeth 

cadarnhaol i fywiogrwydd economaidd y 

Gymru wledig.   Wrth ystyried 

pwysigrwydd twristiaeth i economi 

Cymru, dywedodd y dylai Cymru wledig 

ymdrechu i ddatblygu i fod yn batrwm ar 

gyfer twristiaeth ddiwylliannol, drwy 

greu profiad eithriadol safonol i 

ymwelwyr.   Dywedodd Dr Evans y gall yr 

ymchwil a wneir gan SYYC chwarae rhan 

mewn adnabod, dadansoddi a 

chyflwyno'r hanesion cyfoethog sydd 

wedi'u gwreiddio yn nhirweddau ac 

adeiladau Cymru i gynulleidfaoedd 

newydd ac ehangach.     

Ar ôl ei gyflwyniad derbyniodd Dr Evans 

gwestiynau a sylwadau gan grŵp Polisi 

Cymru, a oedd yn cynnwys Cadeirydd a 

Chyfarwyddwr CLA Cymru a 

chadeiryddion y pedwar pwyllgor cangen 

rhanbarthol yng Nghymru. Mae'r rhain 

yn cynrychioli dros 3,500 o aelodau, yn 

cynnwys tirfeddianwyr, ffermwyr ac 

amrywiaeth eang o fusnesau gwledig.   

Mae SYYC yn edrych ymlaen at weithio 

mewn partneriaeth â budd-ddeiliaid o'r 

fath i ddatblygu projectau a fydd yn 

amlygu gwerth diwylliannol tirweddau 

Cymreig.   

Costreli Mostyn, 1610 (Hawlfraint     
Temple Newsam, Leeds)  

https://www.bangor.ac.uk/history/events/wales-in-search-of-heritage-27247/fs-home-k/home-006/hcse01/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.bangor.ac.uk/history/events/wales-in-search-of-heritage-27247/fs-home-k/home-006/hcse01/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
http://ethnicandexpatriate.co.uk/conference
http://ethnicandexpatriate.co.uk/conference
http://ethnicandexpatriate.co.uk/conference
http://www.jagiellonians.com/dynasty-conference
https://museum.wales/art/online/?action=show_item&item=4232
http://collections.vam.ac.uk/item/O10975/the-mostyn-salt-standing-salt-unknown/
https://www.cla.org.uk/your-area/wales
https://www.cla.org.uk/your-area/wales
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DIGWYDDIADAU I DDOD 

CYFARFOD CYNTAF YNG 
NGOGLEDD AMERICA, HYDREF 
2016   

Rydym yn edrych ymlaen at ymweld â'r 

Unol Daleithiau fis Hydref i ddigwyddiad 

arbennig ym Mhrifysgol Harvard.    

Bydd cyfeillion, cydweithwyr academaidd 

a chyn-fyfyrwyr yn ymuno â ni mewn 

derbyniad yn yr Harvard Faculty Club, lle 

bydd yr Is-ganghellor, Yr Athro John G. 

Hughes, yn siarad am ddatblygiadau 

diweddar ym Mangor, yn cynnwys 

sefydlu Sefydliad Ymchwil Ystadau 

Cymru.   Bydd hyn yn gyfle gwych i ni 

hyrwyddo dyheadau SYYC i 

gynulleidfaoedd newydd ac ehangach ac 

mae'n gwbl gydnaws â'n dyhead i ysgogi 

diddordeb rhyngwladol yng Nghymru a'i 

hanes.    

Bydd y derbyniad yn cyd-daro â 36ed 

Colocwiwm Celtaidd Blynyddol Harvard, 

lle ceir papurau gan gydweithwyr o SYYC.   

Rydym yn hynod falch y bydd llawer o 

aelodau ein Bwrdd Ymgynghorol yn 

ymuno â ni ar yr ymweliad i gymryd rhan 

yn y gweithgareddau hyrwyddo.    

Ceir ymdriniaeth lawn o'r digwyddiad yn 

rhifyn nesaf y cylchlythyr.    

CYFRES SEMINARAU SYYC             
2016-17  

Mae pawb sy'n gysylltiedig â Sefydliad 

Ymchwil Ystadau Cymru yn edrych 

ymlaen at y gyfres nesaf o Seminarau 

Ymchwil sy'n dechrau fis Hydref.  Mae 

seminarau blaenorol wedi rhoi sylw i 

faterion megis rheoli ystadau yn y cyfnod 

hwnnw, profiad tenantiaid ac 

arglwyddiaethu yng Nghymru'r unfed 

ganrif ar bymtheg. 

Wrth agor sesiwn 2016/17 edrychwn 

ymlaen at groesawu Bettina Harden MA, 

cyn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Gerddi 

Hanesyddol Cymru ac Aelod Gweithredol 

o'r Grŵp Sioraidd.  Roedd llunio'r gerddi 

o amgylch eu plastai yn ffordd bwysig i 

fonedd Cymru hyrwyddo eu statws, eu 

cyfoeth a'u hunaniaeth.  Bydd Bettina yn 

siarad ynglŷn â datblygu chwaeth ac 

arddull mewn perthynas â gerddi ledled 

Cymru, gan roi cyflwyniad gyda darluniau 

yn seiliedig ar lyfr sydd ar y gweill.  Bydd 

‘All these enchanting scenes’ yn werth ei 

weld.   

Fis Tachwedd bydd Dr Elizabeth Green 

yn ymuno â ni i siarad am ddull yr 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol o 

gyflwyno a hyrwyddo etifeddiaeth 

plastai ac ystadau Cymru.  Liz sydd yn 

gyfrifol am guradaeth a chadwraeth 

eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

yng Nghymru a bydd yn dangos beth y 

gall ymchwil gydweithredol ei gwneud i 

wella profiad yr ymwelydd mewn 

safleoedd megis Castell y Waun, Erddig, 

Plas Newydd, Castell Powis, a Chastell 

Penrhyn wrth gwrs, sydd gerllaw.  Mae 

ein partneriaid yn The Thames Valley 

Country House Partnership (sydd wedi 

eu lleoli ym Mhrifysgol Rhydychen) yn 

ddiweddar wedi dechrau menter hir-

dymor gyffrous gyda'r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol, o'r enw 'Trusted Source' 

yr ydym yn awyddus iawn i'w efelychu 

yng Nghymru.  

Yn y Flwyddyn Newydd bydd Dr Lloyd 

Bowen o Brifysgol Caerdydd yn teithio i 

Fangor i siarad am ei ymchwil - 'religion, 

status and honour in Jacobean 

Flintshire’.   Yn gynharach yn ei yrfa 

gwnaeth Lloyd ymchwil ragorol i gyfrifon 

plasty Syr Thomas Aubery, Llantrithyd, 

Sir Forgannwg.  Mae ei broject 

diweddaraf yn rhoi sylw i ogledd 

ddwyrain Cymru ac yn enwedig i'r 

gystadleuaeth fawr a ddatblygodd rhwng 

Morganiaid, Gwylgre /Golden Grove ac 

Egertoniaid, Egerton ac Oulton yn Swydd 

Caer, yn dilyn marwolaeth Piers Mostyn, 

Talacre yn 1606.  Dyma astudiaeth achos 

fywiog â'i llond o groesi cleddyfau, o 

ddwyn hebogiaid ac o enllibio, ac un sy'n 

rhoi golwg fyw ar feddylfryd a 

gwerthoedd bonedd yr ail ganrif ar 

bymtheg. 

Mae'r seminarau hyn yn agored i unrhyw 

un ddod iddynt; dewch draw ac fe gewch 

groeso cynnes!   

DARLITH FLYNYDDOL YR 
ARCHIFAU A CHASGLIADAU 
ARBENNIG - TACHWEDD 2016 

Traddodir Darlith Flynyddol yr 
Archifau a Chasgliadau Arbennig 
eleni gan Dr Marian Gwynn ar y 
testun ‘The Pennants of Penrhyn 
in Jamaica: Power, Profit and 
People’.  

Cynhelir y ddarlith ddydd 
Mercher, 2 Tachwedd am 5.30pm 
ym Mhrif Ddarlithfa'r 
Celfyddydau, Prifysgol Bangor.  

Mae croeso i bawb ddod. 

Gwylgre (Golden Grove) yn 
Llanasa, Sir y Fflint 

http://www.whgt.org.uk/
http://www.whgt.org.uk/
https://georgiangroup.org.uk/
https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/days-out/cymru
https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/days-out/cymru
http://www.tvchp.org/
http://www.tvchp.org/
https://www.nationaltrust.org.uk/ktp
http://www.cardiff.ac.uk/cy/people/view/73003-bowen-lloyd
http://www.cardiff.ac.uk/cy/people/view/73003-bowen-lloyd
http://www.cardiff.ac.uk/people/view/73003-bowen-lloyd
http://www.cardiff.ac.uk/people/view/73003-bowen-lloyd
http://www.cardiff.ac.uk/people/view/73003-bowen-lloyd
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AILYSTYRIED UCHELWYR 
GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU  

Cynhaliodd SYYC ei symposiwm 
cyhoeddus cyntaf ddydd Sadwrn, 25 
Mehefin.   Fe wnaeth y symposiwm 
undydd, a drefnwyd mewn 
cydweithrediad â Fforwm 
Treftadaeth Gogledd Ddwyrain 
Cymru(NEWHF) a Chymdeithas Hanes 
Sir y Fflint, roi sylw i ymchwil i 
ddylanwad hanesyddol, effaith a 
diddordebau teuluoedd bonheddig 
ac ystadau yn rhanbarth Sir 
Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.    

Cynhaliwyd y diwrnod yn Mostyn Hall  
yn Sir y Fflint, un blastai llawn 
cymeriad gorau Cymru, a chafwyd 
deg o gyflwyniadau byrion ar 
amrywiaeth o themâu'n ymwneud ag 
ystadau Cymreig, ac yn cynnwys 
cerddoriaeth, barddoniaeth a 
llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, 
archifau, parciau a gerddi.  Agorwyd y 
gweithgareddau gan Reolwr Project 
SYYC, Dr Shaun Evans, a dynnodd 
sylw at y goleuni sylweddol y gall 

ystadau ei daflu ar hanes Cymru. 
Aeth ati wedyn mewn papur byr i 
geisio 'cyflwyno hanes teulu Mostyn 
drwy un gwrthrych' a 
ddadansoddodd gynllunio a 
chyflwyno canhwyllyr (sydd bellach 
ar goll), a gafodd ei greu fel tysteb i 
Edward Mostyn Lloyd-Mostyn (1795-
1884) yn 1843.    

Yn y sesiwn gyntaf o bapurau 
trafododd Sarah Ward, myfyriwr 
DPhil yng Ngoleg St. Catherine's, 
Rhydychen, ei hymchwil 
doethuriaeth i ddiwylliant a 
breningarwch uchelwyr, crefydd a 
chwyldro yng ngogledd ddwyrain 
Cymru rhwng 1640 a 1688, gydag 
astudiaeth achos cyfoethog yn 
canolbwyntio ar deulu Davies o 
Gwysaney ger Yr Wyddgrug.   
Disgwylir i Sarah gwblhau ei thesis at 
ddiwedd y flwyddyn hon.   Ar ei hôl 
daeth Dr Sally Harper, Uwch 
Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth ym 
Mhrifysgol Bangor.   Rhoddodd papur 
Sally olwg ryfeddol ar gerddoriaeth, 
drama ac adloniant yn nhai bonedd 
Cymru yn oes Elizabeth, a hynny 
drwy ddadansoddiad yn 
canolbwyntio ar 'restr alawon' brin o 
eiddo John Salusbury o Leweni (1566-
1612), dyddiedig c.1595.   Ni allai'r 
recordiadau sain gwych a oedd yn 
cyd-fynd â'r cyflwyniad fod wedi cael 
llwyfan mwy addas na hen neuadd 
fawr Mostyn!   I orffen sesiwn y bore 
bu'r Hybarch T.W. Pritchard, Is-

lywydd Cymdeithas Hanes Sir y Fflint, 
yn sôn am ei gyfnod yn gurad yn 
Rhiwabon yn y 1960au. Yno y 
taniwyd ei ddiddordeb maith mewn 
hanes lleol drwy bori yn archif 
Wynnstay a chywreinrwydd ynghylch 
dylanwad y Syr Watkin Williams-
Wynniaid.   

Dechreuwyd ail sesiwn y dydd gan Dr 
Mary Chadwick, Cynorthwywr 
Ymchwil ar yr Anne Clifford Project 
ym Mhrifysgol Huddersfield.   Yn ei 
phapur cyflwynodd Mary y syniad o 
'farddoniaeth mewn llawysgrif fel 
cyfrwng cymdeithasol'. Aeth ati i 
ddangos sut roedd aelodau o deulu 

SYMPOSIWM CYHOEDDUS 2016 SYYC 

John Salusbury o Lleweni (Dyfrlliw gan 

Moses Griffiths yn null y portread 

gwreiddiol)  

https://www.facebook.com/newhf
https://www.facebook.com/newhf
http://www.flintshirehistoricalsociety.org.uk/
http://www.flintshirehistoricalsociety.org.uk/
http://www.mostynestates.co.uk/
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Griffiths o'r Garn (ger Henllan) yn 
defnyddio a rhannu barddoniaeth 
mewn llawysgrif fel ffordd o 
hyrwyddo eu statws a'u hunaniaeth o 
fewn 'rhwydwaith cymdeithasol' dros 
y cyfnod c.1770-1810.   Yn dilyn Mary 
cafwyd cyflwyniad gan Spencer Gavin 
Smith, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol 
Fetropolitan Manceinion sy'n 
ysgrifennu thesis ar ‘Parks, Gardens 
and Designed Landscapes of 
Medieval North Wales and North 
West Shropshire’.  Yn ei gyflwyniad 
bywiog tynnodd Spencer sylw at rai 
o'r parciau ceirw canoloesol y mae 
wedi eu lleoli wrth wneud ei 
ymchwil.   Rhoddodd ddehongliad 
rhyfeddol hefyd o'r ystâd o amgylch 
llys Owain Glyndŵr yn Sycharth gan 
gyfuno dadansoddiad archeolegol o'r 
tirwedd a'r disgrifiad llenyddol byw a 
gafwyd yng nghywydd enwog Iolo 
Goch (fl. 1345-1397) i'r llys.   I 
derfynu'r ail sesiwn, rhoddodd Helen 
Williams-Ellis, myfyriwr PhD yn Ysgol 
y Gymraeg ym Mangor ac aelod o 
Fwrdd Ymgynghorol SYYC, bapur yn 
canolbwyntio ar yr amrywiol ffyrdd y 
ceisiodd Catrin o Ferain (m.1591) a'i 
hail ŵr, Richard Clough (.1530-70), 
gyflwyno eu hunain i'r byd, drwy 
gyfrwng delweddau a gwaith 
ysgrifenedig.   Mae gwybodaeth 
bellach ar ymchwil Helen ar Gatrin o 
Ferain i'w chael mewn erthygl ar 
wahân yn y cylchlythyr hwn.  

Dechreuwyd y sesiwn olaf gydag 
ymdriniaeth gyffredinol gan Dr Paul 
R. Evans, Golygydd y Flintshire 
Historical Society Journal, ar hanes 
Downing Hall gerllaw, cartref yr 
uchelwr llengar enwog, Thomas 
Pennant (1726-98).  Dinistriwyd y 
plasty'n rhannol gan dân ddechrau'r 
ugeinfed ganrif ac yna fe'i gadawyd 
yn adfail nes ei ddymchwel yn 1953.  
Parhaodd y ffocws hwn ar 
bensaernïaeth plastai yn y papur 
nesaf wrth i Dr Mark Baker, 
Cadeirydd Ymddiriedolaeth Diogelu 
Castell Gwrych a'r elusen dreftadaeth 

'Caru Fy Nghymru', roi rhagarweiniad 
i'r ymchwil y mae'n bwriadu ei 
gwneud ar dai Dyffryn Alun.   Y papur 
olaf oedd cyflwyniad diddorol gan Ms 
Nia Powell dan y teitl 'Swallowed Up 
Whole'. Ynddo olrheiniodd hyn a 
helynt un o ystadau bychain Sir y 
Fflint, gan wneud y pwynt pwysig bod 
llawer o ystadau Cymreig, o amrywiol 
faint, yn aml yn cael eu llyncu gan 
gymdogion mwy. Daw'r sefyllfa hon 
i'r amlwg yn natur gyfansawdd 
casgliadau ystadau mawr, megis 
papurau Mostyn.  

Cadeiriwyd y tair sesiwn gan Dr Lowri 
Ann Rees a Mr Stephen Rees (y 
ddau'n aelodau o Grŵp Llywio SYYC) 
a Mr Einion Wyn Thomas (cyn 
Archifydd y brifysgol ac aelod o 
Fwrdd Ymgynghorol SYYC).   
Oherwydd eu cadw amser manwl 
daethom i ben â gweithgareddau'r 

dydd jest mewn pryd i weld Cymru'n 
symud ymlaen yn Ewro 2016!  
Cafwyd y sylwadau clo gan Mr 
Richard Thomas, Cadeirydd 
Cymdeithas Hanes Sir y Fflint.    

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i'r 
Arglwydd Mostyn, staff Mostyn Hall a 
Mostyn Estates Ltd. am eu 
lletygarwch hael.   Roeddem yn 
hynod falch i'r achlysur roi cyfle i'r 
rhai a oedd yn bresennol weld rhan o 
gasgliad Mostyn Hall, yn cynnwys y 
delyn arian enwog a gysylltir ag 
eisteddfodau Caerwys yn yr unfed 
ganrif ar bymtheg.   Daeth nifer dda 
iawn i'r digwyddiad, gyda'r holl 
docynnau wedi'u gwerthu mewn 
ychydig dros wythnos.   
Ymddiheurwn i unrhyw un a fethodd 
gael lle y tro hwn.   Roedd pawb sy'n 
gysylltiedig a SYYC yn eithriadol falch 
o'r symposiwm a bwriadwn gynnal 
digwyddiadau cyhoeddus cyffelyb yn 
y dyfodol mewn rhannau eraill o 
Gymru.    

I gael gwybodaeth am 
ddigwyddiadau i ddod, ewch i'r 
dudalen digwyddiadau yn ein gwefan 
neu ymunwch â'n rhestr bostio trwy 
anfon e-bost at iswe@bangor.ac.uk. 

Adfeilion Downing Hall, Chwitffordd  

Y siaradwyr y tu allan i'r Neuadd Fawr  

http://www.cymdeithasthomaspennant.com/
http://www.cymdeithasthomaspennant.com/
http://gwrychtrust.co.uk/
http://www.lovemywales.org/
mailto:iswe@bangor.ac.uk
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PROJECTAU CYFREDOL 

SIÔN EDWARD JONES: RHYFEL Y 
DEGWM YNG NGHYMRU - 
ASTUDIAETH O HELYNTION Y TIR  

Mae fy astudiaeth yn canolbwyntio ar 

hanes y degwm yng Nghymru yn fras o 

ddiwedd y ddeunawfed ganrif tan 

ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  

Nid yw'n bwnc sydd wedi cael llawer o 

sylw ysgolheigaidd yng Nghymru, a'm 

nod yw llenwi'r bwlch gwybodaeth yn ein 

dealltwriaeth o'r taliadau helyntgar hyn 

sydd wedi cael eu camddeall yn aml.  Ni 

ellir ystyried yr astudiaeth yn hanes 

cyffredinol o'r degwm yn ystod y cyfnod 

hwn. I gyflawni gorchest o'r fath byddai 

angen sawl cyfrol drom o ddadansoddi 

pe bai rhywun yn turio i'r amryfal 

agweddau ar gasglu'r degwm yng 

Nghymru a Lloegr.  Yn hytrach, mae'n 

hanes o agweddau pobl Cymru tuag at y 

degwm.  Yn naturiol mae hyn yn mynd â 

ni i faes gwleidyddiaeth anghydffurfiol 

oherwydd roedd y rhan fwyaf (ond nid y 

cyfan) o'r degymau'n eiddo i'r Eglwys yng 

Nghymru, ac roedd y rhan fwyaf (ond nid 

y cyfan) o dalwyr y degwm yn ffermwyr-

denantiaid a rhydd-ddeiliaid 

anghydffurfiol.  Eto'i gyd, yr hyn sy'n 

rhyfeddol efallai yw na ddigwyddodd 

protestiadau ar raddfa fawr yn erbyn talu 

degymau tan 1886.  Galwyd y symudiad 

hwnnw'n 'rhyfel y degwm', ac mae'n 

ffurfio rhan sylweddol o'm hastudiaeth.  

Wrth gwrs, ni all rhywun drafod gwrthod 

talu degymau gan ffermwyr-denantiaid 

heb edrych ar agweddau ac ymatebion y 

tirfeddianwyr.   Yn sicr bwriad Deddf 

Cyfnewid y Degwm 1836 oedd i'r 

landlordiaid eu talu.  Eto'i gyd, 

datblygodd arfer a aeth yn groes i 

'ysbryd' y Ddeddf.  Byddai'r landlord a'r 

tenant yn cytuno rhyngddynt yn hytrach 

nag i'r tenant dalu rhent uwch a fyddai'n 

cynnwys y degwm, y byddai'r tenant yn 

hytrach yn talu rhent is a thalu'r degwm 

ei hun ar wahân.  Mae'n ymddangos yn 

debygol bod cymhlethdodau'r arfer hwn 

yn amrywio o ystâd i ystâd ac o le i le.  Yn 

ystod 'rhyfel y degwm' roedd rhai 

landlordiaid yn fwy penderfynol nag 

eraill i wneud i'w tenantiaid dalu'r 

degymau.  Er gwaethaf hyn, mae'n 

ymddangos bod achosion o droi pobl o'u 

ffermydd am beidio â thalu'r degwm yn 

hynod brin.  Fe wnaeth llawer o 

landlordiaid yn syml gymryd arnynt eu 

hunain drachefn y cyfrifoldeb dros dalu 

degymau, ac felly gymryd y gwynt o 

hwyliau'r gwrthdystio mewn llawer o 

blwyfi.  Rhoddodd Deddf y Degwm 1891 

y cyfrifoldeb dros dalu'r degymau yn 

bendant ar ysgwyddau'r landlordiaid.  

Mae Siôn yn fyfyriwr PhD yn yr Ysgol 

Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, gan 

astudio dan oruchwyliaeth Dr Lowri Ann 

Rees. 

Delweddau o anghydfod y degwm yn 

Sir y Fflint, argraffwyd yn The Graphic 

(21 Ionawr 1888)  
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HELEN WILLIAMS-ELLIS:  CATRIN 
O FERAIN (m.1591)  

Pe bawn i wedi cael comisiwn i 

gynhyrchu rhaglen ddogfen ar Gatrin o 

Ferain (ac fe geisiais sawl tro), yna ni 

fyddwn yn fy sefyllfa bresennol: myfyriwr 

hŷn PhD yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol 

Bangor.   Fy nod yw ysgrifennu cofiant i 

Catrin a dangos sut mae wedi cael ei 

phortreadu mewn gair a delwedd.   A 

hithau wedi bod yn briod bedair gwaith, 

yn fam i chwech o blant a llys-fam i nifer 

fawr o rai eraill, nid yw'n syndod ei bod 

yn cael ei hadwaen heddiw fel 'Mam 

Cymru'.  

Yn ei Tours in Wales gwnaeth Thomas 

Pennant lawer i wneud Catrin yn ffigwr 

digon ysgeler gyda'r stori o'r 'carwr' a 

gyrhaeddodd yn rhy hwyr.   Wrth iddi 

adael yr eglwys ar ôl angladd ei gŵr 

cyntaf, John Salusbury o Leweni, daeth 

Morris Wynn o Wydir at Catrin i fynegi ei 

gydymdeimlad ac i ofyn yr un pryd a 

fyddai'n ei briodi. Ei hateb oedd:  'Morris, 

dwi eisoes wedi derbyn cynnig Richard 

Clough ar y ffordd i mewn i'r eglwys ond, 

pe bai'r un ffawd drist yn dod i'm rhan 

eto, fe fyddaf yn sicr o'ch cadw chi mewn 

cof.'   Cadwodd at ei gair, oherwydd dair 

blynedd wedi marwolaeth ei hail ŵr, 

priododd Catrin â Morris Wynn. Wedi ei 

farw yntau yn 50 oed yn 1580, priododd 

am y pedwerydd tro ag Edward Thelwall 

o Blas-y-Ward, un o ysgutorion ewyllys ei 

thrydydd gŵr.   Roedd yr olaf yn briodas 

ddwbl gyda merch Catrin gan Morris 

Wynn (na allai fod yn hŷn na phump, 

chwech neu saith oed) yn cael ei 

dyweddïo i Simon Thelwall, mab hynaf 

Edward Thelwall o'i briodas gyntaf.   

Felly, drwodd a thro rwyf wedi cael arlwy 

pur flasus i'w drin!   

Mae'r portread enwog o Catrin, gyda'i 

llaw yn gorffwys ar benglog, i'w weld yn 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng 

Nghaerdydd.    Mae copi da arall ar 

gynfas yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

yn Aberystwyth.   Roedd Catrin yn 34 oed 

pan baentiwyd y portread hwn gan 

arlunydd o'r Iseldiroedd, efallai Adriaen 

van Cronenburg.   Memento mori yw'r 

benglog, a oedd yn fotif poblogaidd 

mewn paentiadau o'r cyfnod Tuduraidd 

cynnar, gan ein hatgoffa o freuder 

bywyd.    Roedd hyn yn sicr yn wir yn 

achos Catrin.   Mae ei gwisg, o frocêd 

sidan du, yn tynnu sylw at ei gwasg 

hynod fain.   Mae'n gwisgo nifer o emau 

a thlysau ond wrth y gadwyn fawr am ei 

gwasg ceir perbelen yn llawn o berlysiau 

neu betalau rhosod i gadw aroglau drwg 

draw.   O dan y wisg gyda'i llewys aur y 

Portread o Catrin o Ferain, dyddiedig 1568 
(Hawlfraint Llyfrgell Genedlaethol Cymru)  

https://museum.wales/articles/2011-10-10/Katheryn-of-Berain/
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gellid eu tynnu i ffwrdd, mae Catrin yn gwisgo pais liain gyda 

gwaith brodiog cywrain arni.   Mae'r defnyddiau moethus hyn 

a'i bysedd modrwyog yn dangos ei statws fel gwraig i 

fasnachwr cyfoethog (Richard Clough), ond roedd hi hefyd yn 

etifeddes o bwys ei hun.    

Pan wnaeth ei bardd personol, Wiliam Cynwal, ei chroesawu'n 

ôl i Ferain - ei chartref teuluol yn Llannefydd, Sir Ddinbych - ar 

ôl marwolaeth Richard Clough yn Hambwrg, fe wnaeth ei 

chynghori i chwilio am ŵr arall.   Mae marwnadau Cynwal i 

Catrin, ynghyd â'r archifau'n gysylltiedig â Salusbriaid Lleweni, 

Wyniaid Gwydir a Thelwelliaid Plas-y-Ward, i'w cael yn Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru.   Maent yn ffynhonnell hynod werthfawr 

o wybodaeth am fywyd Catrin a'i chyfnod.   Fodd bynnag, fe 

wnaeth ymweliad ag Archif Heinz yn y National Portrait Gallery 

yn Llundain arwain at ddarganfyddiad annisgwyl.   Roedd 

Richard Clough (yr ail ŵr), a gomisiynodd y darlun enwog o'i 

wraig, wedi cael gwneud darlun ohono'i hun hefyd.   Fodd 

bynnag, ychydig oedd yn hysbys am y portreadau o Clough gan 

yr arlunydd Almaenig, Ludger tom Ring.  Yn ystod ymweliad â'r 

Almaen yn ddiweddar cefais gyfle i weld dau finiatur hynod 

gelfydd o Clough yn Amgueddfa Münster a'r Gemäldegalerie 

yn Berlin.   Cafodd y trydydd darlun, Priodas yng Nghana, a 

ystyrid yn gampwaith Ludger tom Ring, ei ddinistrio yn Berlin 

yn 1945.   Yn ffodus, diogelwyd platiau gwydr o'r darlun 

enfawr ac mae'r Athro Jochen Luckhardt o'r Herzog Anton 

Ulrich-Museum yn Braunschweig wedi gallu atgynhyrchu'r 

ddelwedd sydd, yn ei farn ef, yn portreadu gordderch Clough, 

cyn ei briodas â Catrin.     

Oes yna portreadau ar gael o hyd o'r tri gŵr arall?   Mae 

hynny'n dal i fod yn destun chwilio mawr.   Y pwnc llosg arall 

yw crefydd Catrin.   A wnaeth hi barhau i lynu wrth y ffydd 

Gatholig yn ystod blynyddoedd tanbaid y Diwygiad 

Protestannaidd?   Yn ogystal â bod yn weddw deirgwaith, 

dioddefodd Catrin yr artaith hefyd o weld ei mab cyntafanedig 

a'i hetifedd, Thomas Salusbury, yn cael ei ddienyddio am 

deyrnfradwriaeth am ei ran yng Nghynllwyn Babington yn 

1586.   Er eiriau olaf cyn cael ei grogi, ei dorri i lawr a'i 

chwarteru oedd:  'Rwyf wedi byw'n Babydd a byddaf farw'n 

Babydd'.   

Bu farw Catrin bum mlynedd yn ddiweddarach ar nos Iau ac 

fe'i claddwyd yn eglwys Llannefydd.   Yn ei gwasanaeth coffa 

ym Medi 1591 canwyd tair ar ddeg o farwnadau Cymraeg.   

Nid oes sôn yn yr un o'r cerddi am y mab a ddienyddiwyd yn 

1586; mae'n debyg bod y gwarth wedi bod yn ormod i 

ddisgwyl hynny.  

Felly, dyna'r stori rwy'n ceisio ei hysgrifennu; am ddynes, 

gwraig a mam a fu'n byw trwy gyfnodau cythryblus yng 

Nghymru ac ar y cyfandir.   Pan orffennir y thesis rwy'n 

bwriadu cyhoeddi cofiant i Catrin, fel y gallaf rannu hanes y 

wraig Duduraidd ryfeddol yma gyda chynulleidfa ehangach.  

Mae Helen yn fyfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, yn astudio dan 

oruchwyliaeth Yr Athro Jason Walford Davies.  Mae hefyd yn 

aelod o Fwrdd Ymgynghorol SYYC.  

 

PROJECTAU CYFREDOL 

Berain, Llannefyd the birthplace of Katheryn of Berain (courtesy of Helen Williams-Ellis) 
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DELWEDDAU O'R SELERYDD   

Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn chwilota drwy'r casgliadau sydd gennym yn Llyfrgell, Archifau a 
Chasgliadau Arbennig y Brifysgol i ganfod delweddau sy'n ymwneud ag ystadau, plastai a diwylliant y boneddigion 
yng Nghymru. Dros y blynyddoedd nesaf byddwn yn cyhoeddi detholiad o'r delweddau hyn fel cardiau post i 
hyrwyddo gwaith y Sefydliad. Cadwch lygad am y pecyn cyntaf o bump a gyhoeddir yn fuan!  

 ‘Ladis Llangollen’, Argraffwyd yn Plas Newydd: As it was 
and as it is (1884), Archifau a Chasgliadau Arbennig 

Prifysgol Bangor (X/AM 6 LLA) 

Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful, cartref y teulu Craw-
shaw, cyhoeddwyd yn Henry Gastineau, Wales Illustrated 
(1830), Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor 

(X/AA 7 GAS).  
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GWYBODAETH GYSYLLTU 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar ddatblygiad Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, buasem yn croesawu 
eich sylwadau ac awgrymiadau: 
 

Dr Shaun Evans 
Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG 

Ffôn: +44 (0) 1248 383617         Ebost: iswe@bangor.ac.uk  

mailto:iswe@bangor.ac.uk

