O dan y chwyddwydr
Rhol achau John ap William ap Dafydd o Euarth Uchaf, Llanfair Dyffryn Clwyd,
Sir Ddinbych
Penrhos I / 546
Fel rhan o'r modiwl 'Dogfennau a Ffynonellau' yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a
Gwyddorau Cymdeithas, gwahoddwyd grŵp o fyfyrwyr ôl-radd hanes canoloesol a
modern cynnar yn ddiweddar i Archifau a Chasgliadau Arbennig y brifysgol i wneud
dadansoddiad cychwynnol o'r rôl achau hon o'r 16eg ganrif o dan oruchwyliaeth Dr
Shaun Evans o Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.
Yn ei arolwg o ddogfennau o’r fath o Gymru, dangosodd Michael Siddons fod yr
eitemau hyn yn gynyddol boblogaidd ymhlith y bonedd yng Nghymru yn yr 16eg ganrif.
Mae rhol Euarth Uchaf yn un o ddwy o'r 16eg ganrif sydd yn archif y brifysgol, y llall
yw'r rhol achau a luniwyd i Dafydd Salbri (neu Salusbury) gan y bardd enwog Wiliam
Cynwal ym 1570. Fel llawer o rai eraill o'r un cyfnod, mae achau Euarth Uchaf yn
helaeth, ac yn mesur 1063 cm o hyd. Nid yw enw'r sawl a luniodd y ddogfen yn
hysbys, ond mae wedi ei hysgrifennu yn Saesneg i gyd, ac eithrio arwyddair y teulu:
Sustine ac abstine ('dioddef ac ymatal'). Tua'r adeg hon collodd y beirdd eu monopoli
o ran cael comisiynau i lunio defnyddiau heraldig ac achyddol Cymru.
Mae'n cynnwys cyfres o darianau heraldig lliw, gan nodi priodasau hynafiaid John ap
William, yn ymestyn canrifoedd yn ôl trwy hanes Cymru a Phrydain cyn belled â
Brutus, Brenin y Troeaid, fel y cafodd ei anfarwoli yng ngweithiau Sieffre o Fynwy yn y
12fed ganrif. Gellir gweld tystiolaeth bellach o ddylanwad parhaus gwaith Sieffre yn
nheitlau Uthr ac Arthur Bendragon a'r disgrifiadau ohonynt. Mae'r daith sy'n cael ei
olrhain gan y llinach trwy hanes i ganol chwedl yn ddethol iawn ac nid oedd y sawl a
luniodd y rhol yn gallu adnabod neu ddyfeisio arfbeisiau i lawer o'r unigolion a enwir yn
adrannau cynharaf y gofrestr (a oedd yn byw yn y cyfnod cyn-heraldig).
Cyflwynir y canlyniad heraldig llawn ar waelod y gofrestr, gan gyfuno llawer o'r tarianau
a etifeddwyd yn gynharach yn y llinach. Mae'r darlun hwn yn awgrymu bod Dafydd
Dinllaes ac Edwin Tegeingl ymhlith cyndeidiau'r teulu. Mae Siddons yn dangos arfbais
Dafydd Dinllaes, fel y dywed John ap William, fel Or, a lion passant gardant in an orle
of eight roses Gules, barbed and seeded proper! Yn ogystal â'r gwahanol darianau,
mae'r rhol achau yn aml yn cynnwys sylwadau a ffeithiau bywgraffyddol am rai o'r
unigolion a enwir yn y ddogfen.
Yn ddiddorol, nid yw'r rhol yn dangos llinach John ap William yn unig; mae hefyd yn
cynnwys llinach y frenhines oedd yn teyrnasu ar y pryd, sef Elizabeth I. Mae'r arfbais
frenhinol yn cael ei arddangos ochr yn ochr ag arfbais John ap William ar waelod y
ddogfen, gyda'r ddwy linach yn mynd yn ôl o'r fan honno ac yn dod ynghyd yn y pen
draw. Rydym yn rhagdybio bod y ddyfais hon wedi cael ei defnyddio i dynnu sylw at fri
llinach John ap William, sy'n deillio o'r un gwraidd â'r brenhinoedd Tuduraidd. Mae'r
rhol achau yn nodi’r hynafiaid yr oedd John ac Edward III yn eu rhannu, ond mae
hefyd yn olrhain hynafiaid y Tuduriaid a'u tarddiad ym mrenhiniaeth Cymru'r canol oesoedd. Yn ddiddorol, ymddengys bod y llinach frenhinol
yn cael ei rhannu, gyda nifer o ffigurau brenhinol yn cynnwys Henry V, Richard III a phedair o wragedd Harri VIII wedi eu heithrio o'r rhol.
Mae diwedd y llinach yn cael ei ddangos trwy roi'r arfbeisiau ar ogwydd neu roi croes goch o dan y tarianau.
Mae ymchwil yn awgrymu bod teulu John ap William ei hun yn perthyn i uchelwyr Sir Ddinbych. Ymddengys ei fod yn perthyn i deulu
Williams o Neuadd Euarth (gallai'r dyddiadau 1599 a 1606 yn yr adeilad fod yn gysylltiedig â'r teulu hwn). Ond ni fuont erioed yn flaenllaw yn
eu hardal. Efallai y byddech yn disgwyl i ddatganiad felly o berthynas ac ymlyniad i'r goron ddynodi gyrfa flaenllaw mewn swyddi amlwg fel
ynad heddwch, ond nid yw hyn yn wir. Yn wir, ymddengys fod y rhol achau wrth wraidd hawliadau'r teulu i statws, anrhydedd ac awdurdod,
yn seiliedig ar hunaniaeth achyddol o fri yn hytrach na chyfoeth neu swydd. Yn ddiamau, roedd y ddogfen yn fodd o arddangos a hyrwyddo
statws a hunaniaeth John a'i blant.
Ond sut gellid defnyddio gwrthrych mor anhylaw fel eitem arddangos? Pwy oedd ei gynulleidfa darged? Mewn mannau ar y ddogfen, gellir
gweld bod geiriau wedi cael eu dileu a bod cywiriadau wedi cael eu gwneud. Pwy wnaeth y newidiadau hyn, pryd a pham? Ar ben hyn, mae
gwaelod y ddogfen wedi gwisgo cryn dipyn, gan awgrymu bod y rhan hon o'r rhol (h.y. yr hynafiaid diweddar) yn cael ei hagor, ei defnyddio a'i
gweld yn fwy aml. Yn y pen draw, nid yw union ddefnydd y rhol hon yn glir, er ein bod yn gallu rhagdybio bod y ddogfen wedi cael ei
harddangos ar fwrdd hir a dyna pam ei bod mor ofnadwy o hir, er mwyn dangos llinach y teulu a chysylltiadau brenhinol i uchelwyr oedd yn
ymweld â'r teulu ac efallai i'w defnyddio fel arf wrth ddod i gytundeb ynglŷn â phriodas. Yn ogystal, mae'n amlwg o gyflwr y ddogfen ei bod
wedi cael ei chadw a'i gwerthfawrogi trwy'r cenedlaethau.
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Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhif 9

ARCHWILIO EICH
ARCHIF
Ymweliad Ysgol Gynradd Y Felinheli
Fis Tachwedd y llynedd bu archifau ledled Cymru yn dathlu ac arddangos
eu gwasanaethau a’u casgliadau yn ystod wythnos Archwilio Eich Archif.
Fel rhan o’r dathliadau, gwahoddodd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig
ym Mhrifysgol Bangor, gyda chymorth yr adran Ehangu Mynediad,
ddisgyblion o Ysgol y Felinheli i’r Brifysgol ar y 16eg o Dachwedd i weld
perfformiad-un-dyn ar hanes y Cymry a ymfudodd i Batagonia dros 150 o
flynyddoedd yn ôl. Ar ôl perfformiad gan yr actor, Martin Thomas, bu’r
Archifydd yn egluro tipyn am y dogfennau sydd yng ngofal y Brifysgol
sy’n ymwneud â sefydlu’r Wladfa Gymreig.
Ffilmiwyd y digwyddiad gan S4C ac fe ymddangosodd fel eitem ar

raglen Heno.

CALENDR DIGWYDDIADAU
Arddangosfa Flynyddol - Astudiaethau
Celtaidd ym Mangor
(Mai - Rhagfyr 2019)
__________________
Arddangosfa Storiel ar Elizabeth
Morgan o Henblas
(Ebrill - Mehefin 2019)
__________________
Prif Lyfrgell : cyfres o 6 arddangosfa
yn ystod y flwyddyn ar y thema
“Darganfod”
__________________
Darlith flynyddol yr Archifdy gyda Dr
Gareth Huws : “Penrhos : Powerful
women and the curious tale of a
Knight, a Lord and an Honourable”.
(9 Hydref 2019)

Cyfrinachau’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol gydag Alan Titchmarsh

Mewn sesiwn awr, nid oedd modd i ni wneud mwy na chrafu'r wyneb am arwyddocâd diwylliannol a gwerth hanesyddol y rhol achau. Mae
ganddi'r potensial i gadw ein hymchwilwyr yn brysur am amser hir i ddod! Cododd nifer o gwestiynau yn ystod y dadansoddiad cychwynnol,
yn cynnwys pam cafodd rhai ffigurau brenhinol eu neilltuo o'r gofrestr hon. Pam ysgrifennwyd y ddogfen yn Saesneg a hithau'n dangos
obsesiwn amlwg y teulu â chyflwyno hunaniaeth hynafol Gymreig a Phrydeinig? Pa ffynonellau a ddefnyddiodd y sawl a luniodd y gofrestr i
adeiladu'r achres? I ba raddau y bu i John ap William reoli'r comisiwn, gan gynnwys y llinachau sy'n cael eu holrhain ar y rhol? Er hynny, ar
hyn o bryd, rydym yn ansicr ynglŷn â pham a sut cafodd y rhol hon ei chreu a'i defnyddio, a bydd yn rhoi digon o waith ymchwilio i ni yn y
misoedd i ddod.

Mae’r gyfres Sianel 5, “Secrets of the National Trust”, wedi
bod yn ffilmio yn ddiweddar yng ngogeldd Cymru.
Fis Ionawr, ymwelodd Alan Titchmarsh â Chastell Penrhyn
a Phlas Newydd a bu staff yr Archifau a Chasgliadau
Arbennig yn cynorthwyo’r ymchwilwyr ar y rhaglen.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Kimberly Jussila & Callum Dickson

Yr actor Martin Thomas yn perfformio gyda disgyblion Ysgol y Felinheli

Defnyddiwyd copïau o ddogfennau Penrhyn hefyd yn ystod
y ffilmio yn y Castell.

BLWYDDYN DARGANFOD
SILFFOEDD SYMUDOL
NEWYDD I’R STORFA

INTERNIAETH PAPURAU PAGET
Mae Laura Patari, myfyrwraig yn y 3edd flwyddyn o’r Ysgol Ieithoedd,
Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth, wedi cychwyn ar Interniaeth a drefnwyd
ar y cyd â’r Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru a’r Archifau a Chasgliadau
Arbennig.
Bydd yr intern yn chwarae rhan bwysig yn cynorthwyo’r tÎm yn yr Archifdy
i brosesu casgliad newydd o’r enw
Papurau Paget, sydd wedi cael eu
trosglwyddo i ofal Prifysgol Bangor gan
Ardalydd Môn. Mae’r casgliad yn
ychwanegiad naturiol i gasgliad arall
sydd wedi bod dan ofal y Brifysgol er
1946, sef Papurau Plas Newydd.
Bydd Laura yn trosglwyddo’r catalogau
papur i’r gronfa ar-lein http://
calmview.bangor.ac.uk/CalmView/ ac yn
ail-becynnu ac ail-focsio’r casgliad
helaeth yn ystod y misoedd nesaf.

Diolch i Gronfa Bangor am eu rhodd hael tuag at silffoedd newydd i
storio deunydd archifol. Bydd y silffoedd hyn yn cael eu llenwi â
bocsys o bapurau Paget o Blas Newydd, Ynys Môn

Yn ystod 2019 byddwn yn dathlu
“Blwyddyn Darganfod” a’r bwriad
yw i gyflwyno gwybodaeth am
unigolion arloesol, Cymry anturus
ac adnoddau newydd a chyffrous
sydd ar gael i ymchwilwyr yn yr
Archifau.
Byddwn yn gwneud hyn drwy ein
“Archif y Mis” a thrwy ddefnyddio’r
cas bach arddangos sydd yn y
cyntedd yn y Brif Lyfrgell.

“COLOR OUR COLLECTIONS”
Unwaith eto eleni mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig, ynghyd ag
aelodau eraill o WHELF, wedi cyfrannu 2 ddelwedd o’r casgliad prin
printiedig tuag at greu llyfr lliwio sydd ar gael ar-lein drwy wefan Academi
Feddygaeth Efrog Newydd http://library.nyam.org/colorourcollections.

Un ddelwedd a ddefnyddiwyd oedd tudalen flaen y cylchgrawn “Y

Eisoes, rydym wedi tynnu sylw at yr
Athro mewn Mathemateg, George
Hartley Bryan F.R.S. (1864-1928),
Isaiah Brookes Jones (1884-1907),
cenhadwr, ac William Jones (16751749), mathemategydd arloesol o Fôn.

Yn ei swyddogaeth fel Golygydd y
Celfyddydau a Diwylliant Y Seren (Papur
Newydd Saesneg Myfyrwyr Bangor)
bydd yn ysgrifennu am ei gwaith fel
Ardalydd Môn gyda Laura Patari
intern a bydd disgwyl iddi ysgrifennu blog
i hyrwyddo’r gwerth, o ran ymchwil, sydd i’r Papurau Paget.

ER COF AM Y RHAI O’R BRIFYSGOL A FU FARW : 1914-1918
Crëwyd adnodd ar-lein newydd yn ddiweddar fel rhan o brosiect i ddysgu mwy am gynfyfyrwyr a staff Prifysgol Bangor a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Amcan y project
oedd nodi pob un o'r naw deg saith o ddynion y mae eu henwau ar y Placiau Coffa Rhyfel
y tu allan i Neuadd Prichard Jones a rhoi wynebau a straeon i'r enwau.
Ein gobaith oedd darganfod pwy oedd y dynion yma, o ble y daethon’ nhw, pwy y
gwnaethon’ nhw wasanaethu a sut y buont farw. Roedd yr ymchwil yn heriol a bu'n rhaid
inni gloddio'n ddwfn yn adnoddau'r Archifau a'r Llyfrgell i ddysgu am fywydau'r unigolion
yma. Cofrestrau'r Myfyrwyr oedd yr adnoddau cyntaf inni eu ddefnyddio er mwyn dod o
hyd i'r enwau sydd ar y placiau. Dim ond llythrennau blaen a chyfenwau sydd ar y
cofgolofnau a bu'n rhaid chwilio trwy filoedd o enwau yn y cofrestrau i sicrhau bod
gennym y bobl iawn - mewn rhai achosion, roedd yn amhosibl oherwydd bod rhai o'r
enwau mor gyffredin ac ychydig iawn o wybodaeth oedd gennym wrth law.

Lansiwyd “Y Punch Cymraeg”
gyntaf yn 1858. Cylchgrawn
dychanol, ond byr ei rediad
ydoedd (1858-1860) wedi ei selio
ar y Punch Saesneg. Y
sylfaenwyr a’r golygyddion cyntaf
oedd y gwenidog, newyddiadurwr
a gwleidydd, Evan Jones (18361915), a Lewis Jones(1836-1904)
sefydlwr y Wladfa, yn wreiddiol o
Gaernarfon ond yn byw yng
Nghaergybi yn y cyfnod yma.
Dyma un o gyfnodolion cynharaf
Sir Fôn.

Arolwg Ymwelwyr Archifau’r Deyrnas Unedig 2018
Golwg Gyffredinol ar Ganlyniadau Prifysgol Bangor
Cymerodd yr Archifau ran yn Arolwg Ymwelwyr dwyflynyddol CIPFA i Archifau'r Deyrnas Unedig fis Tachwedd 2018. Mae'r arolygon yn darparu
gwybodaeth i archifdai unigol, rhanbarthau a'r sector cyfan ynglŷn â phwy yw ein cwsmeriaid a'r hyn y maent yn ein defnyddio ni ar ei gyfer yn
ogystal ag adborth gwerthfawr ynghylch gwahanol agweddau ar ein gwasanaethau.
Credir yn eang yn y sector bod y rhai sy'n defnyddio gwasanaethau'r archifau yn mynd yn fwyfwy soffistigedig, o gofio'r adnoddau hynod
(gwefannau) sydd ar gael iddynt bellach. Yn yr achosion hynny mae'r gofynion sydd ar staff yr archifdai'n mynd yn fwy cymhleth. Mae'r gofyn wedi
newid. Nid yn unig yr ydym yn cyfeirio pobl at wybodaeth rydym hefyd yn eu helpu y tu hwnt i'r pwynt hwnnw.
Fe wnaethom gynnal ein harolwg yn ystod pythefnos ym mis Tachwedd - bellach mae'r canlyniadau wedi dod ac mae'r prif ganfyddiadau'n hysbys:






Wrth ymgymryd â'r ymchwil hwn, mi wnaethom ni hefyd nodi dynion nad oedd eu henwau
ar y plac - rydym yn bwriadu ymchwilio i'r unigolion hynny a'u cynnwys yn y project yn y
pen draw. Rydym hefyd yn bwriadu ymchwilio i straeon Myfyrwyr a Staff y Coleg Normal a
aeth i ryfel a cholli eu bywydau.



Er mwyn gweld yr adnodd ewch i’n tudalen : https://www.bangor.ac.uk/archives/memorial/
InMemoryofthefallenfromtheUniversity-PJHall.php.cy

yma.

.

Yn ogystal, fe wnaethom chwilio trwy gofnodion eraill y Brifysgol (cofnodion Pwyllgorau,
Llawlyfrau'r Myfyrwyr, Blwyddlyfrau, ffotograffau'r Myfyrwyr, cofnodion y Staff, ac ati) a
phapurau newydd lleol o'r cyfnod i ddarganfod manylion personol pellach. Defnyddiwyd
cronfeydd data milwrol i ymchwilio i yrfaoedd milwrol a gwefannau sy'n cynnwys
gwybodaeth o'r Cofgolofnau Rhyfel lleol i gwblhau'r ymchwil.

Rydym ni'n dal i gasglu straeon y rhai a syrthiodd a gofynnwn i unrhyw un sydd â
gwybodaeth amdanyn’ nhw i gysylltu â ni.

Punch Cymraeg”, sydd i’w gweld



Mae'r boddhad cyffredinol â'n gwasanaeth yn uchel. Y sgôr gyfartalog yw 9 allan o 10.
Y rheswm mwyaf cyffredin dros ymweld â'r Archifau oedd cynnal ymchwil academaidd, ac roedd ymchwilio i hanes lleol yn ail.
Roedd yr holl ddefnyddwyr a arolygwyd yn fodlon iawn neu'n weddol fodlon ar yr oriau agor newydd.
Roedd boddhad gyda'r staff yn uchel. Roedd y sgoriau ar gyfer argaeledd y staff, agwedd y staff ac ansawdd a phriodoldeb cyngor y staff yn
9.8 allan o 10 ar gyfartaledd.
Roedd y boddhad gyda'r adnoddau ar-lein yn gadarnhaol.
Roedd y boddhad â'r ddarpariaeth Gymraeg yn uchel, a nododd mwyafrif o'r ymatebwyr eu bod yn fodlon iawn ar lefel y gwasanaethau a'r
wybodaeth ddwyieithog.

Dyma rai o’r sylwadau:
“Yn gymwynasgar iawn ym mhob agwedd” / “Gwasanaeth gwych - cymwynasgar iawn bob tro” / “I mi mae'r Archifau'n lle cyfeillgar a chymwynasgar
gyda chasgliad da o ddogfennau gwreiddiol”
Cyhoeddir yr adroddiadau terfynol fis Ebrill 2019 a byddant yn amlygu'r canlyniadau a'r tueddiadau cenedlaethol.

