
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 

Ffôn : (01248) 383276 / 

382966 

Ebost : 

archifau@bangor.ac.uk 

Gwefan : http://

www.bangor.ac.uk/archives 

O dan y chwyddwydr gan Erin Hughes, disgybl 

o Ysgol David Hughes a fu ar brofiad gwaith yn yr Archifdy yn 

ystod yr Haf 

“Rwyf wedi treulio wythnos ddiddorol yma yn yr Archifdy yn darllen hen ddogfennau, a 

threfnu casgliadau. 

Un o’r dogfennau rwyf wedi cael cyfle i’w darllen yw Llawysgrif Bangor 7390, llyfr nodi-

adau yn perthyn i ŵr o’r enw Owen Williamson, sy’n cofnodi hanes adral Niwbwrch a 

Llanddwyn.  Gan fy mod yn byw yn Nwyran ac yn gwario llawer o amser ar draeth 

Llanddwyn, roedd gennyf ddiddordeb mawr yn y ddogfen. 

Dysgais fod yna yn  Niwbwrch ddiwydiant holl bwysig, sef y diwydiant o greu basgedi, 

matiau a rhaffau gyda moresg, math o laswellt sy’n tyfu ar y twyni tywod.  

Mae Owen Williamson hefyd yn sôn am Ynys Llanddwyn a’r rhes o dai bychain ar yr ynys. 

Pan ysgrifenwyd y ddogfen roedd y tai hyn yn gymharol fodern. Cawsant eu hadeiladu ar 

ddechrau’r ganrif ddiwethaf ar gyfer 4 peilot oedd yn gwarchod y goleudy sy’n llywio’r cy-

chod a llongau o Fae Caernarfon. Mae pwysigrwydd y goleudy yn dod i’r amlwg gyda 

chyfeiriad at y nifer o longddrylliadau a arbedwyd diolch iddo. 

Mewn llyfr arall o eiddo Owen Williamson, Llawysgrif Bangor 7395, ceir rhestr o enwau 

personol yr holl grefftwyr ym mhentref Niwbwrch—seiri coed, seiri maen, towyr, plastrwyr, 

cryddion a dilledyddion. 

Ar ôl darllen y ddogfen ar hanes Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn rwyf wedi  dysgu mwy am 

fy ardal ac yn gwerthfawrogi pa mor ddefnyddiol yw’r dogfennau sydd i’w darganfod yn yr 

Archifdy. Mae’n brofiad cyffroes 

gafael mewn hen ddogfen a cheisio 

ei darllen a’i dadansoddi.” 

Ganed Owen Williamson ym 1840 a 

bu’n Brifathro yn ysgolion Llangein-

wen a Dwyran. Ef yw awdur y gyfrol 

Hanes Niwbwrch, 1895. 

Am ragor o wybodaeth am gasgliad 

Owen Williamson a’i dad, Bardd Du 

Môn, ewch i wefan Archifau Cymru. 

Rhai o lyfrau nodiadau Owen  
Williamson 

Tudalen o wefan Archifau Cymru 
http://www.archiveswales.org.uk/cy 

Llawysgrif Bangor 7390  

NEWYDDION 
O’R ARCHIFAU A’R CASGLIADAU ARBENNIG 

Darlith yr Archifdy—

Tachwedd 4ydd 

Yr Athro Bill Jones fydd yn trad-

dodi’r ddarlith eleni ar y 4ydd o 

Dachwedd am, 6.00 y.h. ym 

Mhrif  Ddarlithfa  y Brifysgol. 

Testun y ddarlith fydd : 

“‘Garibaldi’, ‘Dyn y Bala’ ac 

‘Apostol Mawr Patagonia’ : Y 

Wladfa a’r Wasg Gymreig yn 

ail hanner y bedwaredd ganrif 

ar bymtheg” 

Croeso cynnes i bawb. 

Archwiliwch 

eich Archif  

Ar y 18fed o Dachwedd, bydd 

cyfle i ymwelwyr â’r Archifdy 

wrando ar gyflwyniadau gan 

3 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor. 

Ar ôl treulio cyfnod yn 

ymchwilio i bwnc pendodol 

bydd yr ymchwilwyr yn sôn 

am eu darganfyddiadau ac 

yn arddangos deunydd 

gwreiddiol o gasgliad yr 

Archifau a’r Casgliadau Ar-

bennig. 

Noddir y digwyddiad gan Lywodraeth Cymru. 

Y Prifweinidog, Carwyn Jones a’r Archifydd, Elen Wyn Simpson 

Gwelliannau yn y storfa 
Am gyfnod dros yr Haf, rhaid oedd i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig 

ddarparu gwasanaeth cyfyngedig i ddefnyddwyr yr adran gan fod yna 

waith pwysig yn cael ei wneud yn y Brif Storfa. Tynnwyd yr hen 

nenfwd a gosodwyd goleuadau newydd. Mae’r datblygiadau hyn, er yn 

anweledig i’r cyhoedd, yn cael eu croesawu gan staff yr adran a’r 

gwasanaeth gyfan. Mae’n hanfodol fod gennym storfa fodern, bwrpa-

sol sy’n cydfynd â’r holl ofynion stadudol  sy’n ymwneud â chadw 

dogfennau. 

Diolch i’n holl ddefnyddwyr am eu hamynedd. 

Te parti yn yr Eisteddfod 
Ar y 3ydd o Awst, yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni, cynhaliwyd dig-

wyddiad arbennig ym mhabell Prifysgol Bangor. Trefnwyd te parti “Patagonaidd” trad-

dodiadol er mwyn codi ymwybyddiaeth am ein harddangoffa “Y Cymry ym Mhatago-

nia” 

Yn ystod y digwyddiad, rhannodd y Prif Weinidog, Mr Carwyn Jones, ei brofiadau di-

weddar ym Mhatago-

nia gyda ni. 

Diolch yn fawr iawn i 

bawb am eu 

cefnogaeth yn ystod y 

diwrnod, gan gynnwys 

yr Athro Gerry Hunter; 

Mari Emlyn, yr ac-

tores; a’r Ganolfan 

Ehangu Mynediad a 

ariannodd y digwyddi-

ad. 

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhifyn 2  Hydref 2015 



Papurau Darbishire 

 

Yn ddiweddar, cwblhawyd catalogio rhagor o bapurau sy’n 
perthyn i’r teulu Darbishire. Mae’r casgliad hwn yn ymwneud 
yn benodol â Charles Stephen Darbishire (1886-1971), y 
teulu Darbishire, chwarel Trefor a Chwmni Gwenithfaen 
Penmaenmawr a Chymru Cyf.  

Mab ieuengaf Col. Charles H. Darbishire (1844-1929) o 
Benmaenmawr oedd Stephen. Dilynodd ôl traed ei dad gan 
ddod yn reolwr ar chwarel Trefor ym 1918 hyd 1946. 

Fel cyflogwr, roedd yn uchel ei barch, ac ym mis Ionawr 
1917 ymunodd â’r fyddin. Ef oedd yn gyfrifol am y gatrawd 
cyntaf o chwarelwyr i gael ei ffurfio, sef y “320th Quarry 
Company R.E.” ac fe hebryngodd y milwyr i chwarel Haut 
Banc yng Ngogledd Ffrainc. Cwblhaodd ei wasanaeth mil-
wrol yn Ionawr 1919 gan ymddeol fel Capten.  

Roedd nifer o’r 1000 o ddynion a gyflogwyd yn y chwarel o 
dan reolaeth C. S. Darbishire yn dod o drefi Penmaenmawr 
a Threfor. Roedd y chwarel yn cynhyrchu setiau ac roedd 
sgiliau’r gweithwyr yn hanfodol ar gyfer adeiladu ffyrdd yn 
Ffrainc a Fflandrys yn ystod y rhyfel. 

Yn ystod yr ail ryfel byd daeth C.S. Darbishire yn Uwchgap-
ten o’r gatrawd a adwaenir fel “Penmaenmawr General 
Construction Company Regiment”. 

Mae’r casgliad amrywiol yma’n cynnwys bron i 400 o eitem-
au sy’n cyffwrdd â chyfnod y rhyfel. Maent yn darparu agori-
ad llygad i fywyd y milwyr yn y gwersyll ac yn arddangos 
pryder C.S. Darbishire am les ei ddynion yn y chwarel.  

Drysau Agored 

 

Eleni am y tro cyntaf, mae’r 

Archifau a’r Casgliadau Ar-

bennig wedi cymeryd rhan yn 

y dathliad blynyddol o 

bensaerniaeth a threftadaeth, 

sef “Drysau Agored” (Cadw). 

Ar y 26ain o Fedi cafodd 

ymwelwyr â’r adran gyfle i 

weld detholiad o lawysgrifau’n 

dyddio’n ôl i’r 12fed ganrif ac i 

wrando ar sgyrsiau gan staff 

yr Archifdy am y gwasanaeth 

sy’n cael ei gynnig gennym, y 

gwaith sy’n cael ei wneud 

yma a’r math o gasgliadau 

sydd i’w canfod yma.  

Cafwyd ymateb ardderchog i’r 

digwyddiad a hyderwn bod 

rhai o’r ymwelwyr wedi cael 

eu hysbrydoli i gynnal 

ymchwil yn yr Archifdy neu i 

wirfoddoli gyda ni ! 

Rhai o’r ymwelwyr i’r digwyddiad Drysau 
Agored 

Ffotograff o’r teulu Darbishire 

Ystadegau  

calonogol 

Yn ystod y flwyddyn 

academaidd olaf, 2014-

2015 gwelwyd cynnydd 

amlwg yn y nifer o bobl 

sy’n defnyddio’r Archifau 

a’r Casgliadau Arbennig. 

Cafwyd 1234 o ddef-

nyddwyr drwy ddrysau’r 

adran ac fe atebwyd 257 

o ymholiadau. Ar gy-

fartaledd mae hyn yn 25 

ymwelydd yr wythnos a  5 

ymholiad. 

Yn ogystal â staff yr 

Archifdy, mae ein gwir-

foddolwyr hefyd wedi bod 

yn brysur. Llynedd, maent 

wedi gweithio cyfanswm 

o 422 o oriau yn yr 

Archifdy. 

Diwrnod y Brenin Arthur 
Ar ddydd Sadwrn, 27ain o Fehefin 2015, cynhaliwyd Diwrnod Hwyl 

y Brenin Arthur ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor. 

Trawsnewidwyd y Llyfrgell yn gyfan gwbl! Cafwyd helfa drysor i 

chwilio am y Greal Sanctaidd yn narllenfa Shankland ynghyd â dar-

lith yn sôn am y casgliad llyfrau Arthuraidd. Bu cyflwyniad ar sut i 

greu llyfr canoloesol, a pherfformiad o ran o’r Mabinogi gan gwmni 

dramatig yr Adran Saesneg. Roedd gennym weithgareddau Celf a 

Chrefft yn y Llyfrgell, storiau’n cael eu darllen a Chymdeithas 

Ailddeddfiad Canoloesol Prifysgol Bangor yn arddangos eu sgiliau 

ymladd.  

Cafwyd 300 o ymwelwyr i’r digwyddiad a bu’r rhai a fynychodd yn 

canmol y diwrnod, gyda nifer o’r farn ei fod wedi bod yn gyfle da i 

gyflwyno’r Brifysgol i blant . 

Ond, wrth gwrs, prif amcan y diwrnod oedd cyflwyno a hyrwyddo 

Casgliad Arthuraidd Harries Sir Fflint i’r gymuned leol—casgliad 

sy’n cynnwys nifer o lyfrau prin sy’n dod o dan ofal yr Archifau a’r 

Casgliadau Arbennig. 

Cefnogwyd y diwrnod gan yr Adran Saesneg, Coleg y Celfyddydau 

a’r Dyniaethau, Cadw a chanolfan Ehangu Mynediad Prifysgol 

Bangor. 

Am ragor o fanylion am y casgliad cysylltwch â Shan Robinson  

s.a.robinson@bangor.ac.uk / (01248) 382913 

Arddangosfa 

Patagonia—

yma o hyd 

Cofiwch fod gennych 

ychydig o fisoedd eto 

i ymweld â’r arddan-

gosfa “Y Cymry ym 

Mhatagonia” yng 

nghoridor Siambr y 

Cyngor. 

Bydd yn cael ei 

thynnu i lawr fis 

Rhagfyr. 


