O dan y chwyddwydr
(Llyfr ymwelwyr Gwesty Fictoria, Llanberis,

Gwirfoddolwyr
newydd

Llawysgrif Bangor 4151)

Fis Mawrth, recriwtiwyd 5 o

Am fisoedd lawer bu ymchwilydd o’r enw Rita Singer,
Swyddog Ymchwil o Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaiddd Prifysgol Cymru yn ymweld â’r Archifau a’r
Casgliadau Arbennig. Ei diddordeb oedd y llyfrau ymwelwyr a
oedd i’w canfod ymysg ein casgliadau a bu’n edrych
trwyddynt gyda chrib mân yn chwilio am enwau personol a
chyfenwau ymwelwyr o dramor.
Daeth Rita ar draws cofnod digon difyr yng nghanol Llyfr

wirfoddolwyr newydd i
weithio ar brosiect arbennig
ohonynt yn fyfyrwyr yn y
gymuned leol. Byddant yn
gweithio ar y cyd gyda’r
Archifdy a’r Sefydliad

casglu gwybodaeth am

Llanberis, sef

eitemau hynod ac

cyfeiriad at yr

anghyffredin sydd i’w canfod

enwog George
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ARCHIFDAITH
Cafwyd perfformiad a gosodwaith symudol i uno’r gorffennol a’r persennol yn
ddiweddar ym Mhontio. Dyma greadigaeth yr artistiaid Cai Tomos a Marc
Rees wedi iddynt dreulio cyfnod yn pori drwy’r catalogau yn yr Archifdy.
Ar y 31 o Fawrth a’r 1af o Ebrill, treuliodd y ddau gyfnod yn adeliadu a
dadadeiladu ffurfiau pensaernïol / archaeologel dychmygol gyda hen focsys
archifol er mwyn datgan ffeithiau hanesyddol drwy gyfres o
ymdrechion coreograffig.
Hoffem ddiolch i Pontio a’r Ganolfan Ehangu
Mynediad am eu cefnogaeth.

Bradshaw (18011852),
cartograffydd,

Mae croeso i chi roddi
caniad i ni neu ddod i
ymweld â’r adran.

chyhoeddwr a
ddatblygodd y

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

gyfres
“Bradshaw’s
Guide”.

Y dudalen o’r llyfr ymwelwyr sy’n cyfeirio at George Bradshaw
(uchod) a braslun o gerddwyr yn brwydro drwy’r cymylau
(isod)

Dywed ym 1849 :
“We brought the
Bradshaw himself up the
summit of this mountain from
the Victoria Hotel, Llanberis,
without a guide.”

Arddangosfa
2016
Gan fod 2016 wedi'i
phennu yn "Flwyddyn
Antur" yng Nghymru,
thema'r arddangosfa
eleni fydd "Ymwelwyr a
Theithwyr i Ogledd
Cymru".
Bydd yr arddangosfa
i'w gweld yng
Nghoridor Ystafell y
Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau,
Prifysgol Bangor o 11
Ebrill hyd 16 Rhagfyr
2016.

Cysylltwch â ni

argraffydd a

Ebrill 2016

Brifysgol a 2 yn aelodau o’r

Nghymru (ISWE) ac yn

Gwesty Fictoria,

O’R ARCHIFAU A’R CASGLIADAU ARBENNIG

yn yr Archifdy. Mae 3

Ymchwil i Stadau yng

Ymwelwyr

NEWYDDION

Ffôn : (01248) 383276 /
382966

(Gweler tudalen gefn y
newyddlen ,“O dan y
chwyddwydr”, am
wybodaeth am un o’r
eitemau fydd yn cael ei
arddangos gennym.)

Ebost :
archifau@bangor.ac.uk
Gwefan : http://
www.bangor.ac.uk/archives

Bydd y llyfr ymwelwyr i’w weld
yn ein harddangosfa eleni.
Cai Tomos a Marc Rees yn perfformio “Archifdaith”

Derbyniadau
newydd

Ymweliadau
Bu’r Archifydd yn siarad yn
ddiweddar â dwy gymdeithas
leol.
Rhai o fapiau’r Penrhyn a fydd yn cael sylw cadwriaethol eleni

ARIAN GAN YR NMCT I DRWSIO MAPIAU
PENRHYN
Bydd gwaith cadwraeth angenrheidiol ar fapiau
bregus o fewn dogfennau Ystâd Penrhyn, yn
digwydd diolch i bartneriaeth rhwng Llywodraeth
Cymru a’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau
Genedlaethol (the National Manuscripts
Conservation Trust - NMCT).
Mae tystiolaeth unigryw a gwerthfawr o sut y
cafodd yr ystâd hon yn y Gogledd ei rheoli yn ystod
y 19eg ganrif i’w gael yn nogfennau casgliad Ystâd
y Penrhyn.
Mae rhai o’r mapiau’n cyfeirio at faterion
hanesyddol y cyfnod, er enghraifft, cafodd map
Penrhyn/2219 ei gynhyrchu o ganlyniad i epidemig
o golera ym Mangor yn yr 1850au. Mae felly’n
adnodd ymchwil gwerthfawr ar gyfer deall y cyfnod
arwyddocaol hwn yn hanes cymdeithasol y ddinas.
Cafodd papurau Ystâd y Penrhyn eu derbyn ar ran
y genedl yn lle treth etifeddiaeth yn 2010, ac ystyrir
eu bod o arwyddocâd eithriadol yn genedlaethol ac
yn rhyngwladol.

Fis Ionawr, roedd aelodau yr
“University of the Third Age” yn
cyfarfod yng Nghapel Berea
Newydd a cawsant gyflwyniad i
hanes y Brifysgol, tipyn o gefndir
yr Archifdy, crynodeb o waith y
gwasanaeth ac eglurhad o’r
math o gasgliadau sydd i’w
canfod yn y Brifysgol.
Ymwelodd criw bychan o
Gymdeithas Hanes Pentraeth â’r
Archifdy ar y 1af o Chwefror a
threulio pnawn difyr yn edrych ar
ddogfennau o ddiddordeb
penodol iddynt, sef eitemau o
gasgliad Helfa Môn a Phlas
Gwyn.
Os yw eich cymdeithas chi â
diddordeb yng ngweithgareddau’r Archifau a Chasgliadau
Arbennig, cysylltwch ag Elen
Simpson i drefnu ymweliad neu i
wahodd yr Archifydd i ddod
atoch chi.
Ffon : (01248)383276

Rhoddwyd dau lyfr sgrap
i’r Archifau a’r Casgliadau
Arbennig yn ddiweddar.
Rhoddion sy’n cael eu
hystyried yn
ychwanegiadau
gwerthfawr i’n casgliadau
ac sy’n cyd-fynd â
phapurau sydd eisoes yn
ein gofal, sef papurau
stad Plas Gwyn
(Pentraeth).
Crewyd y llyfrau sgrap
gan aelod o deulu Vivian,
Plas Gwyn ac maent yn
frith o ffotograffau difyr
sy’n perthyn i ddechrau’r
20fed ganrif.
Roedd y llyfrau hyn o
ddiddordeb mawr i
aelodau Cymdeithas
Hanes Pentraeth sydd
wedi ymweld â’r Archifdy
sawl tro yn ddiweddar i’w

Daw’r llun hwn o Balas yr Esgob c. 1890 o gasgliad R.T. Prichard, Bangor

Papurau R.T. Prichard
casgliad arall wedi’i gatalogio !
Mae Archifau a’r Casgliadau Arbennig wedi ymrwymo i sicrhau bod ein
casgliadau ar gael i bawb ac mae catalogio yn elfen bwysig iawn or amcan
hwnnw.
Yn ystod y 6 mis diwethaf mae Lynette Hunter wedi bod yn rhestru papurau
R.T. Prichard, gŵr o ddinas Bangor a aned ym 1890 ac a fu farw ym 1978.

Sŵn traed bach
Llongyfarchiadau mawr i Heledd
Haf Williams, ein Cynorthwyydd Archifau newydd, ar
enedigaeth merch fach o’r enw
Morfudd Rhys ar y 28ain o
Fawrth, yn pwyso 6 phwys 7½
owns.
Dymuniadau gorau hefyd i
Lynette Hunter, ein Archifydd, a
fydd yn mynd ar gyfnod
mamolaeth yn fuan ym mis
Ebrill.
Pob hwyl i’r ddwy ar y magu ac
edrychwn ymlaen i’w

Treuliodd y rhan fwyaf o’i fywyd yn gweithio i gwmni adeladu lleol, Watkin Jones
a’i feibion, ond roedd ganddo ddiddordeb mawr yn hanes a datblygiad tref
Bangor. Roedd yn ddyn diwylliedig yn astudio llenyddiaeth, cerddoriaeth a
chelfyddyd gain, a daeth yn aelod breintiedig o gymdeithas ymryson Bangor,
sef y “Dialectical Society”. Fodd bynnag, mae fwyaf adnabyddus fel hanesydd—
yn ogystal â chyfrannu i gyngor Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon roedd hefyd
yn aelod o bwyllgor Amgueddfa Coleg Prifysgol Gogledd Cymru. Arweiniodd ei
ddiddordebau academaidd ef i Lyfrgell y Brifysgol ac yno byddai’n treulio oriau
pob wythnos yn ymchwilio. Cyfrannodd dros ddwsin o erthyglau swmpus i
gylchgronnau cymdeithasau hanes gan ddelio’n bennaf â phwnc hanes ffyrdd
tyrpeg.
Ei brif gyfraniad at astudiaethau hanes lleol oedd ei astudiaeth fanwl o bwnc a
astudiwyd yn gyntaf gan A.H. Dodd yn ei erthygl, 'The Roads of North Wales,
1750-1850,' a ymddangosodd yn Archaeologia Cambrensis yn 1925.
Mae ei gasgliad o bapurau yn cynnwys ffotograffau a deunydd ymchwil a
gasglwyd ac a grewyd gan R.T. Prichard ar amrywiol bynciau, ond yn ymwneud
yn bennaf â hanes Bangor a Gogledd Cymru.

