
Cysylltwch â ni 

Mae croeso i chi roddi cani-

ad i ni neu ddod i ymweld â’r 

adran.  

Rydym ar agor o ddydd Llun 

i ddydd Gwener o 9.00 tan 

5.00 ac yn cau am ginio 

rhwng 1.00 a 2.00 

Ffon : (01248) 383276 / 

382966 

Ebost : 

archifau@bangor.ac.uk 

Gwefan : http://

www.bangor.ac.uk/archives 

O dan y chwyddwydr 
Cafodd yr Archifydd, Elen Wyn Simpson, wahoddiad fis Mawrth i siarad mewn cyn-

hadlaedd yn ymwneud â hanes y Blaid Lafur yng Nghymru. Dyma gyfle gwych i frolio am 

ein casgliadau o flaen cynulleidfa newydd.  

Dywedodd Elen : “Roeddwn yn ymwybodol fod papurau’r Arglwydd Cledwyn Hughes wedi 

bod yma ym Mangor am gyfnod byr, rhwng 1985 a 1990, cyn iddynt gael eu trosglwyddo 

i’r Llyfrgell Genedlaethol, ond mewn gwirionedd ychydig a wyddwn am y papurau so-

sialaidd ymysg gweddill ein casgliadau.” 

“Ar ôl pori drwy’r mynegai a’r catalogau yn yr adran cefais fy synnu o weld y cyfoeth papu-

rau yr oedd gennym yma ar y pwnc.” 

Yn y cyflwyniad cafodd Elen gyfle i siarad am nifer o gasgliadau megis Papurau David 

Thomas, Thomas Bason ac E.T. John AS. 

Ymysg papurau T.E. Nicholas, canfyddodd gyfrol deipiedig o farddoniaeth gyda chyflwyni-

ad a ysgrifenwyd gan y bardd yn ystod ei garchariad yn Abertawe a Brixton yn ystod y 

1930au. Er ei fod yn aelod o’r Blaid Lafur Annibynnol cafodd ei arestio ar yr amheuaeth o 

fod yn ffasgydd a’i drin yn annheg gan yr heddlu. Er fod y gyfrol hon wedi’i chyoeddi, ni 

welwyd y cyflwyniad mewn print, ac mae’n gofnod difyr iawn o’r modd y cafodd T.E. Nich-

olas ei drin yn ystod y cyfnod cythryblus yma. (Bangor Ms 23338) 

Datguddiwyd nifer o ddogfennau diddorol ymysg papurau David Thomas hefyd. Hanesydd 

ydoedd a ddysgodd mewn nifer o ysgolion yng Ngwynedd ac a gyhoeddodd nifer o lyfrau. 

Roedd ganddo ddiddordeb arbennig mewn hanes morwrol, yn olygydd y cyfnodolyn, 

Lleufer, ac yn sosialydd gweithgar.  

Ymysg un o’i ffeiliau ceir 

canllawiau a ysgrifennwyd 

yn benodol ar gyfer 

ysgrifenyddion yr 

“Independent Labour Par-

ty” ar ddechrau’r 20fed 

ganrif (Gweler y ddelwedd 

i’r chwith). Dyma brofi nad 

yw “sbin” gwleidyddol yn 

rhywbeth newydd gan fod 

yr ysgrifenyddion yn cael 

eu cynghori fel hyn :  

“Mr Keir Hardie’s visit is 

not to be regarded as  

being for a “lecture”, or 

even a “meeting”, but 

should be boomed as a 

GREAT  POLITICAL 

DEMONSTRATION.” 

Tudalen o gasgliad David Thomas (1880-1967) 

T. E. Nicholas (1879-1971) 

NEWYDDION 
O’R ARCHIFAU A’R CASGLIADAU ARBENNIG 

Ar y sgrin fach 

Cafwyd ymweliadau niferus ym 

mis Mawrth gan gwmniau teledu 

a oedd yn awyddus i ddefnyddio 

ein dogfennau hynod mewn 

rhaglenni dogfen.  

Y pynciau a fydd o dan sylw ar 

BBCWales, BBC2 ac S4C rhyw-

bryd yn ystod y flwyddyn hon 

fydd Y Wladfa, Sefydliad y 

Merched , Cangen Llanfairpwll  a 

Theras Fictoria,  Biwmares.  

Tocyn darllen 

Archifau Cymru 

 Er mwyn defnyddio’r Archifdy, 

rhaid i chi gofrestru am docyn 

darllen. 

 Bydd rhaid darparu dwy 

ddogfen wahanol ar gyfer 

cofrestru, megis trwydded 

gyrru, passport, cerdyn banc 

etc. 

 Os nad ydych wedi gwneud 

hyn eisoes, gofynnwch i’r staff 

am fanylion. 
Diwrnod Agored yr Archifdy 

Ffarwelio ag Einion 
Brynhawn dydd Iau, 26ain o Chwefror, daeth y gymuned academaidd a nifer o 

gyfeillion yr archifdy at ei gilydd i ddweud ffarwel wrth Einion Wyn Thomas, Archi-

fydd y Brifysgol ac i ddymuno’n dda iddo ar ei ymddeoliad. Diolchwyd iddo am ei 

wasanaeth i’r Brifysgol gan yr Is-Ganghellor, John Hughes. 

Cychwynodd Einion ar ei yrfa fel archifydd gyda Chyngor Sir Ynys Môn yn y “Shire 

Hall” cyn symud i Ddolgellau fel Archifydd Sir Feirionnydd a chyrraedd Prifysgol 

Bangor yn 2002. Yn ystod ei gyfnod yma mae wedi llwyddo i godi proffil yr adran 

drwy ei raglen liwgar o arddangosfeydd a darlithoedd.  

Diwrnod agored llwyddiannus 
Cyfunwyd “parti” ffarwel Einion gyda Diwrnod Agored yr Archifdy. Dyma ddig-

wyddiad sy’n cael ei gynnal pob dwy flynedd ac sy’n profi i fod yn hynod bob-

logaidd ymysg aelodau’r Brifysgol a’r gymuned. Eleni, thema’r diwrnod oedd 

“Cymry a’r Byd” gydag archifau a llyfrau prin amrywiol yn cael eu harddangos yn 

ymwneud â’r Wladfa ym Mhatagonia, cenhadwyr, cerddorion o Gymru a fu’n 

llwyddiannus yn yr Unol Daleithiau a phapurau yn perthyn i deulu Castell Penrhyn 

a oedd yn berchen ar blanhigfeydd siwgr yn Jamaica. 

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhifyn 1  Ebrill 2015 



Casgliad Arthuraidd 

Cynhaliwyd darlith ar y 16eg o Ebrill dan y teitl “Arthur : the 

King that never left us” gyda’r Dr Roger Simpson yn traddodi. 

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac 

Archifau a’r Ysgol Llen Saesneg. 

I gyd-fynd â’r ddarlith trefnwyd arddongosfa yn rhodfa’r Is-

Ganghellor i ddathlu 50 mlynedd o astudiaethau Arthuraidd 

ym Mhrifysgol Bangor. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys 

deunydd ond hefyd eitemau o’r casgliad newydd a dder-

byniwyd yn ddiweddar gan y Llyfrgell, sef “Casgliad Ar-

thuraidd Sir y Fflint, Harries”. 

Cyflwynwyd y casgliad yma yn wreiddiol i Lyfrgelloedd Sir 

Flint yn 1952 gan E.R. Harries, cyn Lyfrgellydd y Sir.  

Ychwanegwyd at y casgliad gan Wasanaeth Llyfrgell Sir y 

Fflint a Chlwyd. Heddiw, mae’n cynnwys dros 2,000 o eitem-

au o ddiddordeb i ysgolorion yn ogystal â darllenwyr cyffredin. 

Mae’r casgliad yn ehangu casgliad presennol Prifysgol Ban-

gor, yn arbennig trwy gyfrannu llyfrau prin pellach. Bydd yr 

ysgolorion oedd gynt yn gorfod teithio i’r Wyddgrug yn ogystal 

â Bangor nawr yn manteisio ar gael gafael ar yr adnoddau 

mewn un lleoliad. 

Bydd yr arddangosfa Arthuraidd yn parhau hyd y 1af o Fai. 

Caeau Cymru ar S4C 

 

Yn dilyn llwyddiant y gyfres gyntaf, 

rydym yn hynod o falch o weld 

Brychan Llyr a Rhian James yn 

dychwelyd i’r sgrin gyda chyfres 

arall ddifyr yn trafod pwysigrwydd 

enwau caeau. 

Yn y drydedd rhaglen, rhoddwyd 

cryn sylw i Ddyddiaduron Bulkeley 

(Henblas A 18-19) ac i Stent Môn 

a ddyddiwyd 1352 (Baron Hill ) - 

dogfennau gwerthfawr sy’n cael eu 

gwarchod gennym yn Archifdy’r 

Brifysgol.  

Bu Brychan Llyr yn cyfweld un o’n 

darllenwyr selocaf, Y Parchedig 

Dafydd Wyn Wiliam, yn yr Archifdy 

gan ei holi am y gwaith ymchwil yr 

oedd wedi ei wneud ar y dyddia-

duron enwog.  

Mae’r dyddiaduron bellach wedi’u 

digido ac ar gael ar wefan yr 

archifdy ochr yn ochr a 

thrawsysgrifiad o’r gwreiddiol 

http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk/

Tudalen o ddyddiadur Bulkeley 

Delwedd o’r Casgliad Arthuraidd 

Dal i dderbyn 
casgliadau 

newydd 

Fis Chwefror derbyniwyd 

casgliad newydd i’r 

Archifdy diolch i waith 

da’r Sefydliad Ymchwil i 

Stadau yng Nghymru. 

Mae Papurau Stad Cae’r 

Ynwch o Sir Feirionydd 

yn gasgliad diddorol o  

weithredoedd ac amryw 

fan bapurau eraill. Yr hyn 

ddaru ddenu sylw Einion 

Wyn Thomas oedd yr 

enwau personol a 

gofnodwyd yn y 

gweithredoedd—nifer 

ohonynt yn Grynwyr am-

lwg yn ardal Dolgellau. 

Sarah Vaughan, Archifydd wrth ei gwaith 

Prosiect Siwgr a Llechi 
Dim ond un allan o nifer o gasgliadau ystadau yn y Brifysgol ym 
Mangor yw casgliad Castell Penrhyn. Fodd bynnag, mae’n un o’n 
casgliadau mwyaf, sy’n denu ymchwilwyr o bell ac agos gan mai 
un o’r elfennau mwyaf hynod ohono yw’r papurau sy’n ymwneud 
â’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica. Mae’r casgliad yn ymestyn dros 
gyfnod o 700 mlynedd gyda’r potensial ar gyfer ymchwil yn eang. 

Ar yr 2il o Fawrth cychwynodd Sarah Vaughan ar ei gwaith yn yr 

Archifdy. Hi yw’r Archifydd sydd wedi ei phenodi i’r prosiect Siwgr a 

Llechi i gatalogio canran helaeth o bapurau Castell Penrhyn. 

Eisoes mae wedi catalogio dogfennau yn ymwneud â gweinyddu’r 

stad—pethau fel llyfrau cyfrifon a chytundebau tenantiaid, ond mae 

nifer o focsys yn llawn gohebiaeth hefyd angen eu rhestru. Pwy a 

wyr pa drysorau a ddaw i’r fei! 

Meddai Sarah : “Rwy’n edrych ymlaen yn arw at y gwaith catalogio 

ond fe fydd yn her enfawr i mi oherwydd maint y casgliad. Yn ystod 

y misoedd nesaf, rwy’n gobeithio cadw rhyw fath o ddyddiadur neu 

flog am fy ngwaith a’r dogfennau y byddaf yn dod ar eu traws”. 

Am ragor o fanylion am gasgliad Castell Penrhyn edrychwch ar ein 

gwefan http://www.bangor.ac.uk/archives/penrhyn. Bydd 

adroddiadau Sarah yn ymddangos yma’n fuan. 

 

 

Catalogau 

Penrhyn    

arlein 

Cofiwch fod rhannau o gasgli-

ad Penrhyn wedi’u rhestru ers 

blynyddoedd a chatalogau 

papur ar gael yn yr adran. 

Fodd bynnag, rydym yn 

ymwybodol fod rhai ohonoch  

yn hoffi gweithio o’ch cartref. 

O ganlyniad rydym wedi 

cychwyn ar y gwaith llafurus o 

roddi’r catalogau hyn ar-lein. 

Ewch i’n gwefan a chlicio ar 

“Catalog Arlein” 


