
EIN HYMCHWILWYR 

Y Parch. Dafydd Wyn Wiliam  

Pam rydych yn ymweld â’r Archifdy heddiw? 

I gwblhau y rhifyn nesaf o Tlysau’r Hen   

Oesoedd – cylchgrawn Cymdeithas       

Morrisiaid Môn. 

Am ba hyd ydych wedi bod yn ymweld 

â’r Archifdy? 

Ers 1954 a chyn hynny. 

Beth yw eich hoff gasgliad? 

Nid oes gennyf hoff gasgliad. Ystyriaf y     

cyfan o’r casgliadau yn un ffynhonnell fawr 

ddiwaelod! 

Oes gennych hoff ddogfen? 

Na. 

Pa gyfnod yn hanes fyddech yn hoffi byw ynddo a pham? 

Yr Oesoedd Canol. Er mwyn imi gasglu’r holl ddogfennau a llawysgrifau sydd wedi 

mynd ar ddifancoll. 

Pe baech yn gallu bod yn ffigwr hanesyddol, pwy fyddai hwnnw/honno a pham? 

Hwfa ap Cynddelw, Arglwydd cwmwd Llifon ar ddechrau’r ddeuddegfed ganrif. Pam? 

Er mwyn dysgu mwy amdano. 

Rydych yn cael eich gwahodd i wledd ganoloesol. Beth fyddai eich bwyd o 

ddewis? Ysgyfarnog, crëyr glas neu lysywen.  

Ysgyfarnog. Nid y creadur cyfan! Cyfran fechan. 

ORIAU AGOR NEWYDD YR ARCHIFDY -  9.30 tan 4.30 

NEWYDDION 
 O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG 

DARLITH YR ARCHIFDY 

24 HYDREF 2018 

 
Miss Marple and the Marquess:  

piecing together the life of the 5th 
Marquess of Anglesey 

 

Yr Athro Vivien Gardner o  
Brifysgol Manceinion fydd yn    
traddodi ar hanes 5ed Ardalydd 
Môn  -  ei rywioldeb a’r hyn oedd 
yn digwydd ym Mhlas Newydd a’r 
cyffiniau yn ystod ei ddaliadaeth. 

Cynhelir y ddarlith ym Mhrif    
Ddarlithfa'r Prif Adeilad am 5.30 yh. 

Traddodir y ddarlith hon yn 
Saesneg (ni fydd darpariaeth      
cyfieithu ar gael).  
 

*********************************** 
ARDDANGOSFA PENRHYN 

Cofiwch fod cyfle o hyd i chi weld ein 
harddangosfa flynyddol. Bydd yr   
arddangosfa o bapurau Penrhyn yn aros 
yng nghoridor Siambr y Cyngor hyd at y 
19eg o Ragfyr 2018. 

RHIFYN ARBENNIG - 

EIN HYMCHWILWYR 

Yn ein newyddlen y tymor yma 

byddwn yn rhoddi sylw arbennig 

i’r ymchwilwyr sy’n defnyddio’r 

Archifdy 

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhifyn 8 Hydref 2018 

ESGYN I’R ARCHIFDY!
Adeiladwyd esgynfa newydd y tu allan i’r Archifdy dros yr haf. 

Bydd y datblygiad yma’n siwr o blesio’r panel achredu a oedd yn  

awyddus i’r Brifysgol hwyluso mynediad i’r adran. 

Cynt 

Wedyn 



CASGLIAD NEWYDD WEDI’I GATALOGIO — CASGLIAD LLUNIAU MAWR 
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Beth Jenkins 

Amdanat ti 

Bûm yn astudio ar gyfer fy noethuriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd ac erbyn hyn rwyf yn gymrawd ôl
-ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Essex. Ar hyn o bryd rwyf yn datblygu fy ymchwil ddoethurol ar gyfer 
llyfr a fydd yn archwilio gyrfaoedd a bywydau merched a fu’n astudio yng ngholegau Prifysgol    
Cymru ers i’r colegau gael eu sefydlu hyd at gychwyn yr Ail Ryfel Byd. 
 
Pam dewis dod i Archifdy Prifysgol Bangor? 

Mae gennyf ddiddordeb arbennig yng nghofnodion sefydliadol y Brifysgol. Mae gan yr Archif wledd 
o ddogfennau sy’n ymwneud â’r digwyddiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach yr oedd rhai 
merched yn ymddiddori ynddynt, megis y mudiad swffragét a gwleidyddiaeth. 

Pa ddogfennau ‘da chi wedi bod yn edrych arnynt? 

Rwyf wedi bod yn edrych yn bennaf ar gofrestri myfyrwyr y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwybodaeth fanwl am gefndir cymdeithasol a gyrfaoedd dilynol y merched fu’n astudio yng 
Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru. Byddant yn gymorth i mi asesu ehangder symudedd 
cymdeithasol rhwng cenedlaethau.  

Hoff ddogfen? 

Llyfr cofnodion ystafell gyffredin y merched yn sicr. Mae’n rhoi cip olwg i ni o fywyd myfyrwyr  
benywaidd o ddydd i ddydd ar gychwyn yr ugeinfed ganrif. Sut oedd y stafell gyffredin wedi’i      
haddurno, beth oeddynt yn ei ddarllen a’u gweithgareddau cymdeithasol. 

Llythyrau Mostyn o’r 17eg Ganrif 

 

Tybed a gawsoch gyfle erioed i edrych ar gasgliad Llawygrifau (Bangor) Mostyn sydd yn ein gofal yn y 
Brifysgol? Mae’n gasgliad anferthol o dros 9,000 o eitemau sy’n dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif.  

Ymysg y casgliad mae llungopïau o lythyrau a anfonwyd at Syr Thomas Mostyn (1651-1692) a Syr 
Roger Mostyn (1673-1739). Mae’r llythyrau yn ymwneud â phob agwedd o fywyd y bonheddwyr yma ac 
yn berthnasol i hanes lleol, ond o ddiddordeb cenedlaethol a rhyngwladol hefyd. Noder bod y llythyrau 
gwreiddiol dal ym meddiant yr Arglwydd Mostyn yn Neuadd Mostyn. 

Diolch i Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, derbyniwyd grant gan Gronfa Marc Fitch i ddigido ac i 
ymchwilio i’r casgliad yma o dair mil o lythyrau. Bydd y delweddau ar gael ar wefan “Early Modern  
Letters Online” http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/ ac yn cyrraedd cynulledifa fyd-eang yn fuan iawn. 

Ystadegau 2017-2018 

 

Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf gwelwyd cynnydd yn y nifer o ymweliadau i’r Archifdy, i 
1,373; ynghyd â chynnydd mawr yn y nifer o ddogfennau y gofynnwyd amdanynt, i 9,152.  

Gwelwyd llai o staff a myfyrwyr yn defnyddio’r adran (43%) ond mwy o ddefnyddwyr allanol yn ymweld 
â ni (57%).  
 

Dyma’r deg uchaf o’n casgliadau mwyaf poblogaidd rhwng Awst 2017 a Gorffennaf 2018: 

1. Penrhos 

2. Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor 

3. Penrhyn 

4. Plas Newydd 

5. Syr Ifor Williams 

6. R.S. Thomas 

7. Baron Hill 

8. Mostyn 

9. Catalogau Arwerthiant 

10. Garthewin 
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Georgia Oman 
 

Beth yw dy bwnc ymchwil di? 
 
Rwy’n gwneud doethuriaeth ar hyn o bryd ar ddyrannu gofod o ran rhyw 
mewn addysg uwch ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r 
ugeinfed ganrif. Yn syml, rwy’n edrych (fel oedd prifysgolion a cholegau 
cydaddysgol yn ymddangos yn y cyfnod yma) ar sut oedd myfyrwyr 
gwryw a benywaidd yn cael eu ffurfio gan wahaniad anffurfiol o ran rhyw.  
Yn aml, byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy gynllunio a’r defnydd o ofod, 
e.e. mynedfeydd ar wahân i adeiladau ar 
gyfer merched a dynion (nodwedd ddaru 
Henry Hare, y pensaer, ei gynnwys yn ei    
gynllun o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru). 
 
Pam dod i Archifdy Prifysgol Bangor ? 
 
Mae’r Archifdy yn darparu enghreifftiau 
hynod o berthnasau rhwng rhyw mewn 
sefydliadau cydaddysgol ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda 
chasgliad anhygoel o ddeunydd yn ymwneud â’r cyfnod yma yn hanes y 
Brifysgol. 
 
Pa ddogfennau ’wyt ti wedi bod yn edrych arnynt? 
 
Pob math o bethau—calendrau, cylchgronau, toriadau papurau newydd, 
gohebiaeth bersonol, ffotograffau, pamffledi a chofnodion cyfarfodydd. 
Fy hoff ddogfen yw llythyr yn llaw’r Prifathro H.R. Reichel sy’n egluro’r 
“ddealltwriaeth anrhydeddus” sy’n rheoli’r ymddygiad rhwng myfyrwyr 
gwryw a benywaidd yng Ngholeg Bangor.  

Georgia Oman, myfyrwraig PhD o 
Brifysgol Caergrawnt 

Casgliadau newydd 

 

Yn ystod y 6 mis diwethaf           
derbyniwyd sawl rhodd a fydd yn 
sicr o gyfoethogi casgliad archifol y  
Brifysgol ac yn siŵr o ddenu rhagor 
o ymchwilwyr i’r adran. Cafwyd 
ychwanegiadau at bapurau Dr 
Gwilym Pari Huws (Hen Golwyn) 
a J.T. Jones (Porthmadog). Ymysg y 
rhain mae dyddiaduron Rhyfel Byd 
Cyntaf Gwilym Pari Huws, a oedd 
yn aelod o’r Royal Army Medical 
Corps a chyfieithiadau i’r Gymraeg 
o ddramâu Saesneg gan y prifathro 
J.T. Jones. 

Hefyd, fis Mai, rhoddwyd dau 
ddyddiadur i’r Archifdy a  
ysgrifennwyd gan Elizabeth Owen, 
sef merch Syr Isambard Owen, ac 
sy’n dyddio o 1929 i 1931. Mae’r 
dyddiaduron yn cofnodi bywyd  
Elizabeth a’i chwaer yn eu 
harddegau, a oedd yn byw yn  
Llundain ond yn treulio cyfnodau hir 
yn aros yn eu hail-gartref yn 
Abersoch, Gwynedd.  

ORIAU AGOR NEWYDD 

 

Yn ystod mis Gorffennaf bu’r adran yn treialu oriau agor gwahanol ac yn casglu adborth oddi wrth ein 
defnyddwyr. Roedd yr ymateb mor bositif, pendefynwyd newid yr oriau agor yn barhaol.  
 
Bellach cewch aros yn yr ystafell ddarllen o 9.30 y.b. hyd at 4.30 y.h. (gyda gwasanaeth cyfyngedig 
rhwng 12.30 y.h. a 1.30 y.h.) 

Gwilym Pari Huws ar fwrdd y 
“Valdivia” -  

llong ysbyty yn ystod y Rhyfel Byd 
Cyntaf 

GALW AM WIRFODDOLWYR 

Mae’r Archifdy yn awyddus iawn i ddenu mwy o      

wirfoddolwyr i weithio ar brosiect penodol a fydd yn 

arwain at fwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’n     

casgliadau.  

Y bwriad yw cynyddu’r nifer o gatalogau sydd ar gael 

ar-lein drwy gael gwirfoddolwyr i fewnbwnio 

gwybodaeth i’n cronfa ddata. Mae hwn yn waith 

sylfaenol ond pwysig iawn. 

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni neu ewch 

i’n gwefan am ragor o wybodaeth am wirfoddoli. 

https://www.bangor.ac.uk/archives/volunteering.php.cy 
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Geraldine Owens (Feintuck)  

Amdanat ti 

Ar hyn o bryd rwy’n ymchwilio i realaeth cymdeithasol yn y celfyddydau yn yr Ugeinfed Ganrif  -  “The 
Mersey Scene”. 

Pam dewis dod i Archifdy Prifysgol Bangor? 

Roedd yn brofiad arbennig iawn i mi gael mynediad i’r amrywiaeth o ddogfennau sydd yma ac i fod yn 
dyst i’r rhan ysbrydoledig yma o fy hanes teulu. 

Pa ddogfennau neu gasgliad y buoch yn eu darllen yma? 

Casgliad y dramodydd, Alun Owen*. Roedd yn anrhydedd cael archwilio canran fach o gasgliad Alun 
Owen. Mae wedi bod yn agoriad llygad i mi - gweld safon ei waith, pwysigrwydd ei bartneriaeth â’i wraig, 
Mary, a’i gariad tuag at ei feibion. Cefais fy nghyffroi gan y ffotograffau teuluol ar y traeth yng     
Ngheredigion tua 1963.  

Gyda’i gefndir deinamig a Chymreig, ei wyneb golygus a’i lais aeddfed acennog, cafodd Alun Owen 
ddylanwad aruthrol ar ddiwylliant poblogaidd yng nghanol yr ugeinfed ganrif -  ar y llwyfan ac ar y sgrin  -  
ond yn bennaf fel llenor. Yn arbennig, drwy ysgrifennu sgriptiau creadigol, roedd yn cynrychioli’r        
traddodiad o realaeth cymdeithasol, a chafodd ei gydnabod yn genedlaethol am hyn pan dderbyniodd 
wobr BAFTA yn 1960. 

Cefais fy mhlesio yn arw gyda’r adnoddau archifol ym Mhrifysgol Bangor, a’r staff. Diolch i chi am eich 
cymorth  -  ac am gario’r tlws BAFTA o’r storfa i’r ‘stafell ddarllen i mi gael ei gweld. [Rwyf wedi           
darganfod yn ddiweddar fod y wobr 
wedi’i gwneud o ffosffor-efydd.] 

 Roedd Alun Owen yn “ewythr” annwyl a 
charismataidd yn ôl Geraldine Owens. 
Roedd tad Geraldine, Norman Owens, yn 
gefnder cyntaf i Alun Owen. 

 

 
Geraldine Owens gydag Ann Hughes, Uwch-gynorthwyydd Archifau 

Alun Owen (trydydd o’r dde) ar set y ffilm  
“The Dam Busters”, 1955 

COFRESTRU FEL  
DEFNYDDIWR YN YR 

ARCHIFDY 

 

Ni fydd y Tocynnau  
Darllen Archifau Cymru a 
ddyrannwyd gan yr 
Archifau a Chasgliadau 
Arbennig, Prifysgol  
Bangor, er 1 Ionawr 2015 
yn ddilys o hyn ymlaen.  

Mae Cerdyn Allanol y 
Llyfrgell ac Archifau wedi 
cymryd eu lle er y 13eg o 
Awst 2018. 

Nid oes angen i staff a 
myfyrwyr Prifysgol  
Bangor gofrestru am 
Gerdyn Allanol y Llyfrgell 
ac Archifau, ond mae'n 
rhaid iddynt gwblhau 
"Ffurflen Cofrestru  
Defnyddwyr" ar eu  
hymweliad cyntaf â'r 
Archifdy. 

Am ragor o fanylion,   
holwch yn yr adran neu 
ewch i’n gwefan https://
www.bangor.ac.uk/
archives/readers-

YMWELYDD ARBENNIG O’R CARIBÎ 
 

Fis Awst cawsom yr anrhydedd o groesawu Ei Ardderchowgrwydd, 
Seth Ramocan a’i wraig i’r Archifdy. Yn ystod ei ymweliad â’r Brifysgol 
cafodd gyfle i weld gwledd o lawysgrifau o gasgliad stad y Penrhyn 
sy’n ymwneud yn benodol â’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica a oedd 
yn eiddo i’r teulu Pennant am ganrifoedd. Mae’r ddogfen gynharaf sydd 
gennym o’r ynys honno yn dyddio o’r flwyddyn 1666 – ychydig dros 10 

mlynedd wedi cychwyniad teyrnasiad Prydain yn y wlad yn 1655. 

Rydym yn hyderus y bydd yr ymweliad yn esgor ar berthynas agos 
rhwng y Brifysgol a Jamaica. 

 

Chwith i dde : Dr Lolo Ramocan; Uwch Gomisiynydd Jamaica, Seth George Ramocan; 

Elen Wyn Simpson; Dr Shaun Evans; Dr Marian Gwyn. 

 LOGO 

Yr haf yma crëwyd logo 

newydd ar gyfer y 

Gwasanaeth Llyfrgell ac 

Archifau. Bydd y cynllun 

syml, sy’n darlunio bocsys 

archifol a llyfrau, yn 

ymddangos 

ar ein 

cynnyrch 

hyrwyddo o 

hyn ymlaen.  

 

 

 POB LWC i William Owen, ein 

gwirfoddolwr, sydd wedi 

cychwyn ar y  

cwrs  

Diploma mewn  

Gweinyddu 

Archifau gyda  

Phrifysgol  

Aberystwyth. 
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