Pentyrch
Golwg ar ein gorffenol
Mae hanes Pentyrch, Creigiau, Capel Llanilltern a Gwaelod y Garth wedi dod yn fyw i ni drwy
waith haneswyr lleol.
Yma cewch gip ar gefndir y fro a chyfle i bori ymhellach i hanes yr ardal.
Gyda diolch arbennig i Don Llewellyn, D Barry Davies, Penri Williams a holl aelodau Pwyllgor
Amgueddfa Cyngor Cymuned Pentyrch.

Olion Cynharaf

Y dystiolaeth archeolegol gynharaf yn yr ardal yw'r Gromlech yng Nghaeryrfa, Creigiau. Mae'n
dangos fod pobl Neolithic wedi ymgartrefu yn yr ardal tua 6,000 o flynyddoedd yn ôl, tua 1,500
o flynyddoedd cyn cyfnod Côr y Cewri.
Cliriwyd y coedwigoedd yn yr ardal ar gyfer ffermio a magu anifeiliaid gan deuluoedd y rhai a
gladdwyd yn y Tomenni Crwn ar ben y Garth 4000 o flynyddoedd yn ôl.
Mae olion dwy gaer o'r Oes Haearn tua 2500 o flynyddoedd yn ôl yn Llwyndaddu a Chraig y
Parc.
Darganfyddwyd crochenwaith ag arfau pobl oedd yn byw yn yr ogofau yn y Garth Isaf.
Mae olion gweithfeydd haearn y Rhufeiniaid ar ben y Garth Fach.
Wrth gloddio yn Chwarel y Garth Isaf yn 1965 darganfuwyd darnau o waith metel o'r Oes
Haearn. Yn eu plith oedd terret o waith efydd ac enamel cain o gyfnod canrif CC. Mae'n un o'r
darnau harnes mwyaf a thlysaf o'r cyfnod hwn ym Mhrydain.

Caeryrfa
Saif Claddfa Caer yr Arfau tua 300 llath i'r gogledd o bentref. Dyma’r adeilad hynaf yn yr ardal
ac mae’n dyddio o’r oes Neolithig tua 3,000CC. Cafodd ei adeiladu, fwy na thebyg fel claddfa i
bennaeth lleol a’i deulu ac mae’n dystiolaeth o fywyd a marwolaeth pan oedd y cylch ym
meddiant ffermwyr a helwyr yn yr oes gyn-geltaidd.

Mae enw'r gromlech wedi achosi cryn ddadlau ymhlith haneswyr. Credir fod yr enw yn cyfeirio
at maes y gad mewn rhyfel. Pan ddarganfuwyd esgyrn yn y gromlech efallai fod y pobl wedi
meddwl fod y cyrff wedi eu claddu ar ôl cael eu llad mewn rhyfel.
Hon yw'r adeilad hynaf o bell ffordd yn yr ardal ac mae'n dod o'r oes Neolithic pan ddaeth y
ffermwyr cyntaf i fyw i'r rhan yma o'r wlad.

Tomenni Claddu Y Garth
Mae Tomenni Claddu y Garth yn dyddio o cyfnodau Cynnar a Chanol yr Oes Efydd - tua
2,000CC.
Rhestrwyd y carneddi hyn yn henebion yn rhestr Oes Cerrig ac Oes Efydd o safleoedd hynafol
CADW.

Mae Mynydd y Garth yn codi i uchder o mil a naw o droedfeddi uwchben lefel y môr oherwydd
fod tomen claddu hynafol ar y pwynt uchaf.
Mae'r Garth wedi bod yn ganolog i fywyd yr ardal ers cyn hanes. Roedd y tomenni Oes Efydd
wedi bod yno dros 2000 o flynyddoedd cyn i'r Rhufeiniaid gyraedd. Drwy'r oesau daeth y
mynydd yn gyrchfan i baganiaid a chrefyddwyr i chwilio am dir uchel i addoli. Dros y
canrifoedd mae wedi cael ei ffermio a'i gloddio am fwynau.

Oherwydd mai'r Garth yw'r mynydd uchaf yn yr ardal mae pobl drwy'r oesau wedi defnyddio'r
mynydd am nifer o bwrpasau ac mae olion ei gweithgarwch i'w weld yn y trysorau a
ddarganfyddwyd yno.

Pen Saeth o ganol yr Oes Efydd darganfuwyd yn 2007.

Darganfyddwyd y darn arian yma ymhlith nifer wedi eu gwasgaru ar y Garth. Daw'r arian o 343
OC yn ystod teyrnasiad Constans, yr Ymerawdwr Rhufeinig Gorllewinol. Fe'i laddwyd yn 350
OC a daeth Magnentius i deynasu.

Y ffordd hynafol ar draws Y Garth

Byw yn yr Ogofau

Darganfyddwyd llawer o waith serameg a metel mewn ogofau ar y Garth Isaf. Maent yn creu
darlun o bobl yn defnyddio teclynnau o bob math i gynorthwyo gyda'r gwaith o hela ac
amddiffyn eu hunain. Yn eu plith mae teclynnau fflint o'r cyfnod Neolithic, crochenwaith o'r Oes
Efydd a gwaith metel o'r un cyfnod ac o gychwyn y cyfnod Rhufeinig.

Disgrifir y teclyn hwn o'r Oes Efydd fel bwyell palstaf. Mae'r palstaf yn ben ar declyn gyda
phaladr hir ac yn hytrach na'i ddefnyddio fel bwyell i dorri drwy pren fe'i ddefnyddid fel cŷn neu
i gafnu pren ac hefyd i geibio. Byddai'r paladr wedi ei fforchio a'i gadw mewn lle gan fflans
uchel a baryn.

Cristnogion Cynnar
Ganwyd Sant Cadoc tua 500 OC a sefydlodd y mynachdy yn
Llancarfan a ddylanwadodd yn fawr ar Gristnogaeth ym Morgannwg.
Pan ddaeth i'r ardal hon efallai y gwelodd bentref bychan wedi ei leoli
o gwmpas ffynnon. Byddai'r trigolion yn ffermio'r tir o dan
oruchwyliaeth y pennaeth oedd yn byw yn Llwyndaddu. Ffurfiodd
Catwg Ddoeth gell Cristnogol yn agos at y ffynnon a elwir nawr yn
Ffynnon Catwg a gelwir y nant sy'n codi o'r ffynnon yn Nant
Gwladus - ar ôl ei fam.

Saint Catwg Eglwys y Plwyf
Adeiladwyd yr eglwys presennol yn 1856.

Mae un o'r clychau yn y
tŵr yn dyddio
o tua 1560.

Mae'r bedyddfaen sy'n dyddio o'r
12ed ganrif yn cael ei arddangos
tu ôl i ddrws wydr yng ngwaelod
y tŵr.

Carreg gwaelod croes yng
nglôs yr eglwys.

Capeli
Roedd gan y Bedyddwyr, Annibynwyr, Calfiniaid a Wesleaid ddilynwyr yn yr ardal.
Roedd bron pawb o gynulleidfaoedd y capeli yn siarad Cymraeg.

Capel Bronllwyn (Annibynwyr), Pentyrch, adeiladwyd
yn 1858. Adeiladwyd Neuadd y Pentref ar y safle yn
1976

Sefydlwyd Capel Taihirion ger Rhydlafar, y capel
anghyffurfiol cyntaf yn yr ardal, yn 1760. Fel
“Philadelphia” y byddai pobl Pentyrch yn cyfeirio at y
lle. Erbyn tua 1829 llwyddwyd i godi adeilad newydd a
bu'r aelodau gweithgar yn gyfrifol am sefydlu nifer o
gapeli yn yr ardal.

Penuel, Capel y Bedyddwyr, Pentyrch. Fe'i adeiladwyd
yn 1838 ac fe'i ehangwyd yn ddiweddarach i eistedd
700 o addolwyr. Nawr mae'n weithdy offerynnau
cerddorol.

Capel Horeb (Methodistiaid Calfinaidd), Pentyrch, a
adeiladwyd yn 1839 a'i ehangu yn 1863. Drwy
Gymdeithas y Rechabites arweiniodd Horeb yr
ymgyrch Ddirwestol lleol. Fe'i addaswyd yn stiwdio
recordio yn 2008.

Sefydlwyd yr English Mission yn 1895 i ddarparu
gwasanaethau Saesneg i'r nifer cynyddol o'r diGymraeg a ddaeth i fyw i'r ardal. Cynhaliwyd y
gwasanaeth olaf yn 2008.
Capel Bethlehem (Annibynwyr) Gwaelod y Garth.
Adeiladwyd yn 1832.

Ffermio

Cliriwyd y coedwigoedd yn yr ardal ar gyfer amaethu a chadw anifeiliaid gan deuluoedd y rhai a
gladdwyd yn y Tomenni Crwn ar ben Mynydd y Garth dros 4000 o flynyddoedd yn ôl. Yna bu’r
ardal o dan ddylanwad y Celtiaid a lluoedd arfog Rhufain.
Mae daeareg yr ardal yn cynnwys brigo ochr ddeheuol y mesurau glo, llain galchfaen
carbonifferaidd sy'n croesi o'r gogledd ddwyrain i'r de-orllewin ac ardal bach o galchfaen Oolitic
sy'n nodweddiadol o ddeareg Bro Morgannwg. Ansawdd da y tir yn y Fro a ddenodd ffermwyr
i'r ardal miloedd o flynyddoedd yn ôl ac nid drwy ddamwain y sefydlwyd Castell y Mynach, y tŷ
hynaf ac o bell ffordd y mwyaf pwysig ym Mhentyrch.
Gellir olrhain perchnogaeth nifer o'r ffermydd yn yr ardal i deulu Hywel ap Meredith, yr
Arglwydd Meisgyn Cymreig olaf. Fe'i orchfygwyd gan Richard de Clare yn 1246. Ond fe
barhaodd yr Arglwyddi Cymreig i gadw eu tir ar yr amod eu bod yn cydweithio â'r Normaniaid.
Disgrifir perchnogaeth y tir yn Manor of Pentyrch gan J.Barry Davies. Vol III No. 5

Haearn
Mae mwyn haearn i'w gael yn y Calchfaen
Carbonifferaidd sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r
gorllewin o Rhydri i Lanhari. Mae'r trwch tenau o
fwyn haearn o fath a elwir Haematite yn gorwedd
mewn gwythiennau.
Mae mwyn haearn wedi ei gloddio ers oes y
Rhufeiniaid o bwll ar ben y Garth Fach. Yn ystod
cyfnod o ehangu'r gwaith yn y 19eg ganrif
gyrrwyd ceuffyrdd i mewn i ochr y bryn ac roedd
dros 200 o bobl yn gweithio yn y twneli a'r
siafftiau yn cloddio 600,000 tunnell o fwyn
haearn. Daeth y gwaith i ben yn y 1930au.
Y pwll mwyn haearn yn y Garth Fach.

Mynediad i geuffordd a agorwyd yn 1842
i wella mynediad i'r pwll mwyn haearn.

Golygfa o geudwll enfawr yn y pwll.

Chwareli Carreg Galch

Ceunant y Taf o'r Garth yn 1907 gyda'r Garth Fach ar y
dde ac adfeilion Gwaith Haearn Pentyrch yn y canol a
chwareli ar y ddwy ochr.

Roedd yr odynau calch dolomite mewn safle amlwg
dros ben yng Ngheunant y Taf. Buont yn cyflenwi'r
gweithfeydd dur am dros 60 mlynedd hyd y 1970au.

Gweithwyr Chwarel y Creigiau. Agorwyd y
chwarel yn yr 1870au ar gyfer adeiladu dociau
Caerdydd.

Glo
Oherwydd y cyflenwad digonol o fwyn hearn, glo a charreg galch yn agos iawn at ei gilydd
llewyrchodd diwydiannau yn yr ardal o'r cyfnod cynharaf. Mae'r gwythiennau o lo sy'n redeg yn
ddwfn o dan y cymoedd glofaol yn dod i'r wyneb o gwmpas Mynydd y Garth. Mae'r cyflenwad
yma o danwydd wedi ei gloddio am ganrifoedd.

Glofeydd Cynnar

Darlun o ddau bwll-cloch cyfagos yng
Nghraig Gwilym.

Canhwyllau oedd yr unig ffordd i
oleuo'r pyllau cynnar.

Gweddillion pwll cloch.

Roedd rhesi o fulod yn cario'r glo
i'r diwydiannau a chartrefi yng
nghwm Taf.

Map gan Yates o Lerpwl yn 1799 yn dangos pyllau glo o amgylch y Garth i'r gogledd o
Bentyrch.

Glofeydd

Adeiladau Glofa'r Llan ar y gwaelod dde.
Roedd y lofa yn gweithio gwythien y Brass
and Forked tua 700 llath i mewn i'r mynydd.

Dechreuodd Glofa Tyncoed weithio yn 1895 a
gorffennodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf tua
1915.

Y brif allanfa (yr uchaf) o lofa South Cambria
oedd yn arwain i reilffordd llethr yn ymuno â
man llwytho rheilffordd y Barry.

Lladdwyd deuddeg o ddynion a bechgyn yn y
ffrwydrad yng Nglofa'r Llan ar 6ed Rhagfyr
1875. Roedd 300 o ddynion yn gweithio yn y
lofa gyda 150 yn y pwll y diwrnod hwnnw.
Fel arfer roedd y withïen Brass yn cael ei
awyru yn dda a defnyddid golau noeth i
weithio. Ond tarodd un o'r dynion dwll i
mewn i ofod nwy a ruthrodd allan a ffrwydro.

Y Gymraeg
Wrth ystyried ei agosrwydd at Gaerdydd, dref seisnigedig, yr
oedd goroesiad yr iaith Gymraeg yn y plwyf yn bell i mewn i’r
ugeinfed ganrif yn ffaith anhhygoel. Yn ôl y cyfrifiad 1901
roedd dros 400 o drigolion yn uniaith Cymraeg. Bron hanner
canrif yn ddiweddarach roedd dros ddau gant o siaradwyr
Cymraeg yn y pentref uchaf yn unig. Tafodiaith y brodorion
oedd Gwenhwyseg’ (iaith dwyrain Morgannwg a Gwent). Gall
ynysoldeb y cymuned lleol fod yn un o’r rhesymau am y
goroesiad yma. Mae dywediadau fel “Bit Rhyddoch chwi gwyr
Pentyrch” a “Rhwng gwyr Pentyrch a’i gilydd” sy’n dra
hysbys trwy Gymru gyfan yn awgrymu mai beth da yw cadw
llonydd i’r bobl yma! Dim byd yn ymwneud a’t iaith wrth
gwrs oherwydd y ffaith bod y teimlad drwg yn rhywbeth oesol.
Bu pennillion yn condemnio pobl leol yn niferus. Dyma farn
pobl Bro Morgannwg:
"Pan fo Pentyrch yn llawan
Heb falais na chenfigan
Fe fydd yr ieir yn nofio'r llyn
A figys ar y ddraenen."
Mae’r mwyafrif helaeth o enwau strydoedd a thai preifat wedi
bod yn y famiaith. Roedd cymdeithasau fel yr ‘Iforiaid’ yn
nhafarn y ‘Colliers’ a’r Odyddion’ yn y ‘Kings’ yn selog dros
achos yr hen iaith. Yr oedd hen ddefodau fel y Fari Lwyd yn
sicrhau defnydd o’r dafodiaith.
Daeth derfyn i’r Wenhwyseg ym Mhentyrch ei hunan yn sydyn
– serch hynny, yng Ngwaelodygarth parhaodd y dafodiaith
ychydig yn hirach trwy gymorth Capel Bethlehem.
Dywedodd yr Athro adnabyddus Griffith John Williams: “Bu
Pentyrch erioed yn enwog am ei Gymreigrwydd, am ei sêl dros
bopeth Cymreig. Pan oedd yr ardaloedd cylchynol yn cael eu
boddi gan fôr o Seisnigrwydd, parhaodd yr iaith yma yn hoyw
ac yn dirf.” Hyd at 1974 pan cymerodd Cyngor Cymuned
Pentyrch lle’r cyngor Plwyf roedd y cofnodion yn
ddwyieithog.

Y Fari Lwyd

Seremoni o fynd â phenglog ceffyl wedi ei addurno efo rhubanau a'i wisgo mewn cynfas wen
yw'r "Fari" - ac mae 'na amrywiaethau ar y math hwn o weithgaredd tu allan i Forgannwg - i gyd
yn gysylltiedig â chyfnod rhwng y Nadolig a'r Ystwyll. Y gred gyffredinol yw bod yr arferion yn
mynd yn ôl i gyfnodau paganaidd - i gyd fynd ag "ail-eni'r haul" sef y cyfnod pan fydd y dydd
yn ymestyn.
Mae gan y Fari ei gosgordd swyddogol - ac mae'r rhain yn amrywio o ardal i ardal. Ond mae yno
bob amser un sy'n "tywys" y ceffyl, sef y Sarjiant. Yn naturiol mae un person o dan y clogyn
gwyn ac mae hefyd nifer o bobl eraill yn cyd-gerdded efo'r Fari o dy i dy ac o dafarn i dafarn.
Y drefn ydi fod raid i'r parti ganu pennill tu allan i ddrws y lle mae nhw am gael mynd i mewn
iddo ac yna fe fydd rhywun yn ateb o'r tu mewn, eto ar ffurf pennill. Mae nhw'n herio ei gilydd
bob yn sil, hyd yn oed ar dl i'r parti gael dod i mewn i'r ty - ac yn y gwreiddiol roedd y penillion
yn cynnwys geiriau yn y Wenhwyseg, sef tafodiaith yr ardal ac ardal "Y Fari". Penglog "Y Fari"
o Bentyrch sydd i'w gweld yn Sain Ffagan, rhodd gan Twm a Shoni Caerwal.

Mae'r arferiad wedi bod ar ei gryfaf yn ardal Llangynwyd, ger Maesteg. Mae 'na seremonïau
tebyg yn Sir Benfro, ond fod y pen ceffyl yn wahanol yno, chwe ardal yn Lloegr, rhai yn yr
Iwerddon, Gwledydd Llychlyn, Awstria, Rwmania a Gwlad Pwyl a'r Almaen.

i) Rhai o'r geiriau mae Don Llewellyn, yn eu cofio o
benillion Twm a Sioni, Caerwal, Pentyrch. Mae'r
rhain o gyfnod y 1940'au - ac yn debygol o fod yn
henach o lawer na hynny.
Wel dyma ni'n dwad
Gyfeillion diniwad
I ofyn am gennad (x3)
I ganu........
Mae gen i un Fari
Y lana yng Nghymru
Y lana yng Nghymru (x3)
nos heno
Does gen ti ddim Mari
Hen fwlsyn sy gen ti
Hen fwlsyn sy gen ti (x3)
nos heno

O beth yw dy switan
'Rhen Sioni cap sitan
'Rhen Sioni cap sitan (x3)
nos heno
O stopwch eich sgrechan
Ei llefan a'i thechan
A hitha mor fechan (x3)
nos heno
Mae'th gegaid o eiria
Fel ffrwd o raiadra
Ro ben ar gelwydda (x3)
nos heno
O stwffa'r hen ffilcas
I eneu'r ffilogas
A dos nol i'r syrcas (x3)
nos heno.

Barddoniaeth a'r Dafarn

Y Colliers Arms ar ochr y Garth
Roedd bron pawb o drigolion Pentyrch yn siarad Cymraeg yn y 19ed ganrif. Roedd yn iaith y
capeli a'r tafarnau.
Roedd dau o'r tafarndai yn enwog am eu ymryson barddol - y Colliers Arms ar y Garth a'r King's
Arms ym Mhentyrch.

Archif Sain

Casglwyd sgyrsiau diddorol iawn gyda rhai o drigolion y pentref.
Mae’r tapiau ar gael i ail-fyw’r hanesion a’r dafodiaith.

Trafnidiaeth

Mae olion rhai o'r ffyrdd cynharaf a
ddefnyddiwyd adeg y Rhufeiniaid i'w
gweld ar fynydd y Garth.
Am filoedd o flynyddoedd y ceffyl oedd
y prif fodd o drafnidiaeth a dim ond yn
y 19ed ganrif y dechreuodd unrhyw
newid sylweddol.
Am ganrifoedd cludwyd glo a haearn
tua'r de o'r cymoedd gan resi o fulod.
Datblygwyd y rheilffyrdd i gludo glo a
defnyddiau i'r dociau yng Ngaerdydd a'r
Barri ac fe ddaeth yn ffordd poblogaidd
o gludo teithwyr.
Yn yr ugeinfed ganrif daeth y car modur
i roi modd newydd i deithio gan alluogi
datblygu'r pentrefi.

Defnyddiwyd mulod i gario glo o
ardal Efail Isaf i Radur a Chaerdydd
dros Bwlch y Gwynt a Soar, trwy
Bentyrch ac heibio Cefn Colstyn.

Cludiant ar Geffylau

Dafydd y töwr gwellt ar ei geffyl a chert yn 1899.

Ffurfiodd y gwŷr lleol uned ar geffylau ar gyfer y
Byddin Cartref yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae'r
traddodiad o ddefnyddio ceffylau ar gyfer gwaith a
hamdden wedi bod yn gryf yn yr ardal.

Un o gertiau siop William Evans yn 1907 yng
nghanol Pentyrch ger cyffordd Horeb.

Yr Afon

Y bad fferi ar draws y Taf i Waelod y Garth.

Golygfa o'r awyr yn 1950 o Geunant y Taf gyda
Rheilffordd y Taf Vale, y gamlas, y ffordd i
Bontypridd a rheilffordd Rhydfelen ar ochr
ddwyreiniol y Taf. Ar ochr y gorllewin mae
ffrwd y gwaith haearn a'r rheilffordd
ddiwydiannol a'r ffordd i Radur. Mae traphont
enfawr y Walnut Tree a agorwyd yn 1901 yn
croesi'r cwm.

Rheilffyrdd

Rheilffordd gwaith haearn Gwaelod y Garth a'r
ffrwd a thraphont Rheilffordd y Barri.
Os oedd agor Camlas Morgannwg yn 1795 yn
gam enfawr ymlaen i gludo mwynau yna roedd
cychwyn y Taff Vale Railway yn yr 1840au yn
chwyldroadol. Datblygodd y rhwydwaith
rheilffyrdd rhwng y Garth a Chraig yr Allt yng
Nghwm Taf yn gymhleth dros ben gyda cystadlu
brwd rhwng y cwmniau rheilffyrdd.
Roedd y rheilffyrdd yn gwasanaethu Cwm Taf o
Ferthyr Tydfil a'r Rhondda, Rheilffordd
Caerdydd, Rheilffordd Rhymni a Rheilffordd y
Barri. Datblygwyd Rheilffordd y Barri yn yr
1880au pan adeiladwyd y Walnut Tree Viaduct ar
draws Cwm Taf yng Ngwaelod y Garth ac
agorwyd rheilffordd newydd o'r Barri i'r Rhondda
drwy'r Creigiau.

Princess May, un o'r injans stêm fyddai'n
tynnu'r wageni yn ffowndri Gwaelod y
Garth.

Trafnidiaeth Cyhoeddus
David Davies, Llandinam, ddaeth â’r
rheilffordd drwy Creigiau er mwyn
gwella’r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng
ei lofeydd yn y Rhondda a ddociau
newydd yn y Barri.
Gorffenwyd y rheilffordd yn 1889 a
chludwyd dros miliwn tunell o lo yn y
flwyddyn gyntaf.
Cychwynodd trenau teithwyr alw yng
ngorsaf Creigiau yn 1896 a rhedodd y
trên olaf ar 10 Medi 1962

Gorsaf Creigiau

Bws y Western Welsh i Gaerdydd yn teithio tuag at
High Corner ym Mhentyrch.

Pentyrch

O'i sefydlu cynnar yn gymdogaeth Gristnogol
llewyrchodd Pentyrch fel cymuned amaethyddol
a mwyngloddio.
Yr Hen Reithordy a Thŷ'r Castell. Mae'r
gwaith cerrig o gwmpas Tŷ'r Castell yn
awgrymu ei fod yn dŷ caerog yn y 17eg
ganrif.

Golygfa o'r awyr o'r hen bentref yn 1958.
Tŷ Gwellt yn 1894. Gwerthwyd diodydd
ysgafn o'r tŷ ar ddiwrnodau braf yr haf.

Pentref Pentyrch

Teras Caerwal a alwyd hefyd yn Y Cwar a Field
Terrace. Yng nghanol y teras roedd Dai Lee yn
cadw ei siop lysiau. Yn yr adeilad cyntaf roedd
Edwin Gardener yn gwerthu pysgod a sglodion
yn y 1930au, a daeth yn ddiweddarach yn siop
bwtsiar teulu Elms.

Clawdd Sion yn 1898. Safai y bythynnod unllawr hyfryd ar High Corner.

Temperance Road yn 1903. Saif ceffyl a chert i
fynd â'r menywod ar eu taith.

Teras Cambria ar Heol y Mynydd gyda'r Garth yn
y cefndir.

Penygarn

Penygarn Row, Cefn Bychan a chwalwyd yn
1967.
Pentyrch Uchaf - Penygarn yn 1957 pan chwalwyd
llawer o'r hen dai teras.

Adeiladwyd y Lewis Arms yn nechrau'r 1850'au
gan Job Williams, Y Gocyd.

Y Twyn yn 1905. Safle yr hen odynau calch
a ddefnyddiwyd gan Fferm Penygarn.

Capel Llanilltern

Rhestrir Eglwys Capel Llanilltern yn llyfr
Trethiant Norwich 1254 ac roedd yn
gapeliaeth ym mhlwyf Sain Ffagan.
Cysegrwyd i Ellderyn, brawd neu fab
Vortigern. Ailadeiladwyd yr eglwys bresennol
yn 1862 ond gwarchodwyd nifer o'r hen
greiriau o'r hen eglwys gan gynnwys Carreg
Vendumaglus o'r 6ed/7ed ganrif. Mae'r
bedyddfaen gwreiddiol o'r 12ed ganrif wedi
goroesi.

Cynhaliwyd cyfarfodydd y Cyngor Plwyf yn
Neuadd yr Eglwys hyd 1974.

Mae Carreg Vendumaglus yn un o saith cofadail
ôl-Rufeinig Cristnogol o'r 5ed - 7ed ganrif a
ddarganfuwyd ym Morgannwg. Mae'n darllen
VENDVAMAL-HIC IACET, o'i gyfieithu 'O
Vendumaglus: yma gorwedda'. Nid oes gennym
syniad pwy oedd Vendumaglus ond mwy na
thebyg roedd naill ai yn offeiriad neu berson mor
adnabyddus yn ei gyfnod fel nad oedd angen rhoi
enw ei dad.

Map Llanilltern

Tai Llanilltern

Pencoed yw'r tŷ hynaf yn y pentref yn dyddio o'r
14edd ganrif. Fe'i ail-adeiladwyd yn y 15fed ac yna
yr 16ed ganrif ond mae bwa mynedfa hyfryd yn
parhau o'r adeilad gwreiddiol. Mae'r enw Pencoed yn
nodi fod yr adeilad wedi ei godi ar ffin Parc Coed
Marchan a oedd yn goedwig o dan arglwyddiaeth
Meisgyn.

Yn wreiddiol roedd dau dŷ o fewn adeilad Llanfair
Fach a adeiladwyd yn y 17ed ganrif.

Roedd Tŷ Capel hyd canol y 19ed ganrif yn
dafarn leol. Y tafarnwr cyntaf i gael ei gofnodi
oedd Rowland Carey, y trwyddedwr o thua
1730.

Tafarn y Star a adeiladwyd yng nghanol y
19ed ganrif. Y dafarn leol hyd nes
cychwynwyd adeiladu'r draffordd yn 1980.

Creigiau

Fferm Creigiau a roddodd ei enw i'r orsaf
rheilffordd.

Coed Creigiau, Station Terrace
a Ffynnon Dwym yn 1910.

Cwlblhawyd y rheilffordd yn 1889 a chludwyd
dros miliwn o dunelli o lo yn y flwyddyn gyntaf.
Cychwynwyd cario teithwyr o orsaf Creigiau yn
1896 a rhedodd y trên olaf ar 10 Medi 1962.

Ymhen ychydig flynyddoedd ar ôl agor yr orsaf
rheilffordd roedd gan Greigiau swyddfa bost, dau
siop groser, siop de, modurdy a neuadd yr eglwys
a chlwb golff.

Siopau Creigiau

Roedd Efail y Castell yn un o'r swyddfeydd post
prydferthaf yn y wlad. Roedd yn sefyll ar safle'r
parc plant presennol yng nghanol pentref Creigiau
ac yn atgof o fywyd y gorffennol i bawb a ddaeth
heibio.

Heol yr Orsaf o Bridge Stores.

Siop y pentref yn 1934, busnes Mr Charles Seale.
Roedd yn gwerthu bwydydd a nwyddau. Roedd
yn cyflenwi cacennau a bara wedi eu pobi yn y
siop i ffermydd y fro

Ffermydd Creigiau

Fferm Maesteg yn 1900. Safai'r fferm ar ochr
ogleddol chwarel Creigiau ac fe'i
ddymchwelwyd pan ymestynwyd y chwarel yn
y 1950au.

Bwthyn Cefn Gwarwig i'r googledd o Fferm
Creigiau.

Llwynybrain Mawr, tŷ fferm o'r 17eg ganrif.
Ffynnon Dwym yn 1905. Daeth ei enw o
ffynnon gyfagos. Fe'i adeiladwyd yn ffermdy
yn y 17eg ganrif. Aeth yn adfeilion yn y
1930au.

Gwesty Creigiau

Heol yr Orsaf tua 1900. Roedd Gwesty Creigiau
yn dŷ dirwestol hyd y 1930au.

Te ar y lawnt, Gwesty Creigiau.

Ffurfiwyd Clwb Golff Creigiau yn 1921.

Gwaelod y Garth

Datblygodd Gwaelod y Garth o fod yn rhan dawel
o Bentyrch wledig i fod yn fwrlwm o weithgarwch
diwydiannol. Ar y dde gwaelod mae'r gwaith brics.

Gwesty Gwaelod-y-Garth a adeiladwyd yn yr
1840au.

Y Garth a Gwaith Haearn Pentyrch tua 1905.
Roedd agosrwydd y glo, carreg galch a mwyn
hearn wedi dod â phobl newydd i mewn i
ddatblygu'r adnoddau. Adeiladwyd nifer o dai ar y
Garth yn agos i'r pyllau glo brig.

Pen uchaf Gwaelod y Garth tua 1910. Adeiladwyd
y tai tua 1845 ar dir y gwaith haearn.

Y Taf

Adeiladwyd y gored yn 1790 i gyflenwi dŵr i
Teulu Saunders oedd yn gyfrifol am y fferi am
flynyddoedd lawer. Bu farw Mrs Saunders, yn y llun, efail Pentyrch. Fe'i thynnwyd i lawr yn niwedd y
wedi iddi gael ei hysgubo i lawr yr afon gan lif cryf yn 1960au.
y 1920au.

Y Mission Hall a thai y New Level rhwng yr afon Taf
a'r ffrwd ddŵr.

Ym mis Ebrill 1926 cysylltwyd dwy gymuned Ffynnon Taf a Gwaelod y Garth gan Bont Sion
Phillip. Enwyd y bont ar ôl John Phillips a oedd
yn gadeirydd Cyngor Dosbarth Gwledig
Caerdydd ar y pryd.

Bywyd Pentrefol

Roedd Pentyrch yn 19ed ganrif yn fwrlwm o fywyd gwledig a diwydiannol.Yn aml roedd y ddau
yn cydredeg. Roedd gwaith yn galed iawn ar y tir amaeth, hefyd yng ngwres y gwaith haearn ac
wrth weithio yng nghrombil y Garth yn y mwynfeydd glo peryglus.
Er gwaetha'r baich drom o ennill bywoliaeth roedd pobl yn cael amser i addoli ac i ddilyn
gweithgareddau diwylliannol a hamdden.
Ar ganol y 19ed ganrif adeiladwyd nifer o derasau o dai cerrig ar gyfer gweithwyr y gwaith
haearn a'r coliers; roedd rhain yn ychwanegu at y cartrefi un-llawr to-gwellt o oeasu blaenorol.
Roedd Helfa Pentyrch o dan reolaeth y Colonel Lewis o Grenmeadow ar ei anterth; roedd safon
uchel iawn i'r cwn hela dan ofal Daniel Williams o Llwyndaddu.
Yna daeth y rygbi a chriced. Roedd y Prifathro Morgan Thomas o'r Ysgol Bwrdd yn allweddol
wrth sefydlu'r chwaraeon yn y 1880au.

Dadleuon Tanbaid

Yn gynnar yn y 19ed ganrif daeth y mudiad dirwestol yn amlwg yn y plwyf. O'r 1830au ymlaen
am rai degawdau llewyrchodd Cymdeithas Dirwest Pentyrch ond roedd cymaint o
wrythwynebwyr â chefnogwyr. Ymhlith yr arweinwyr amlwg yn y ddadl hwn (a rhai eraill)
roedd Charles Prichard yr ysgol-feistr lleol gwybodus, felly hefyd ei wrthwynebydd, Horatio
Thomas, ficer Pentyrch o 1839 i 1882. Tra roedd Prichard, Bedyddiwr pybyr, yn gyson yn ei sêl
a'i gondemniad o'r ddiod gadarn, roedd ficer y plwyf wedi newid ochr mwy nag unwaith!

Diolchiadau a Chyslltiadau
Dymuna Pwyllgor Amgueddfa Cyngor Cymuned Pentyrch ddiolch i bawb sydd wedi
cynorthwyo i gasglu'r gwybodaeth a lluniau ar gyfer yr Amgueddfa a'r Wefan.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth:
Amgueddfa Cymru
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Cadw
Cyngor Cymuned Pentyrch
Cymdeithas Hanes Lleol Pentyrch a'r Cylch
Cymdeithas Hanes Lleol Llantrisant a'r Cylch
Radyr Historical Society
http://www.amgueddfacymru.ac.uk/

Cymdeithas Hanes Lleol Llantrisant a'r Cylch

Rydym yn ddyledus iawn i Gymdeithas Hanes Llantisant a'r Cylch am eu gwaith yn ymchwilio a
chyflwyno hanes Llantrisant a'r cylch cyfagos yn cynnwys Pentyrch. Mae eu hymchwil yn
ymestyn yn ol i'r cyfnod cyn y Normaniaid ac mae'n dangos perchnogaeth tir yn yr ardal. Rydym
yn ddiolchgar dros ben i D.Barry Davies am ymgymryd a llawer o'r gwaith hwn.
Mae'r gwaith wedi ei gofnodi a chyhoeddi mewn dros 100 o ddogfennau llawer ohonynt yn
berthnasol i'r ardal hon. Rhestri rhai o'r cyhoeddiadau isod.

Llantrisant and District Local History Society
No. 49 Rhydlafar
No. 62 August 1984 Llwynda ddu: parish of Pentyrch
No. 72 May 1986 Parc y Justice, Llanfair Fach and Tŷ Capel in Llanilltern
No. 121 May 1998 Cae Ifan Siencyn and Tyr y Pylyn alias garth Uchaf and Bwlchygwynt
inPentyrch
No. 105 Creigiau or the Castle Hamlet in the Parish of Pentyrch
No. 104 October 1993. Maesmawr and Carne Bach in Pentyrch
Gocyd Uchaf
No. 122 September 1998. Pencoed in Capel Llanilltern
Vol III No. 5 July 2005 The Manor of Pentyrch
Vol 1V No.1 March 2006 Pentyrch Copyholds.

Cymdeithas Hanes Lleol Pentyrch
a'r Cylch
Sefyldwyd Cymdeithas Hanes Petyrch a'r Cylch gan grwp
brwdfrydig i gasglu a chadw a chyhoeddi gwybodaeth ar
hanes Plwyf Pentyrch. i godi ymwybyddiaeth am gefndir
hanesyddol pentrefi'r plwyf, ac i annog cyfraniadau gan
eraill er mwyn llenwi'r bylchau n ein gwybodaeth.
Mae'r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd ac yn
cyhoeddi The Garth Domain a chyhoeddiadau eraill.
The Garth Domain

1. Garth Uchaf Farm
2. The William Evans Papers
3. Graig Gwilym
4. Twm Lee: Mountain Fighter
5. The Garth Mountain
6. The Parish Church of St Catwg
7. Creigiau
8. Characters from 19th Century Pentyrch
9. Schooling in Pentyrch, Gwaelodygarth and Creigiau
10. Sport - Pentyrch, Creigiau & Gwaelodygarth
11. Castell y Mynach - The Great House of Pentyrch Parish
12. A Little Look Back (From 1973 - a time of great change)
13. Penllwyn Cynfyn - A Mediaeval Estate in Pentyrch/Creigiau
14. A Miscellany - cuttings, quotes, pictures and reminiscences
15. Entertainment and Leisure in the Garth Area
16. Miscellany 2
17. The Village Hall Story
18. Miscellany 3
19. They're Over Here! - The wartime Americans at Rhyd Lafar
20. Iron - The story of ironmaking in Pentyrch
21. The Prince of Wales Hospital, Rhydlafar
22. Miscellany 4
23. Miscellany 5
24. Miscellany 6

25. Miscellany 7
26. The Williams Family
27. Coal
28. Miscellany 8
29. Secrets of the Lesser Garth
30. Miscellany 9
31. Miscellany 10
32. Miscellany 11
33. Miscellany 12
34. Miscellany 13
35. Miscellany 14
36. Miscellany 15
37. Capel Llanilltern
38. Miscellany 16
39. Miscellany 17
40. Miscellany 18
41. Miscellany 19
42. Miscellany 20
43. Miscellany 21
44. Miscellany 22
45. Miscellany 23
46. Miscellany 24
47. Miscellany 25

Llyfrau
Llyfrau am yr ardal:
The Garth Countryside by Mary E. Gillham 1999
Pentyrch R.F.C. 1883 - 1983 by Arthur and Don
Llewellyn
Pentrch, Creigiau and Gwaelod y Garth. Pentyrch
and Districy Local History Society
Glamorgan Historian Vol 1. Chapter 8. The Parish
of Pentyrch. J. Barry Davies
Iron in the Soul
The Kissing Gate. Don Llewellyn.
Rhwng Gwyr Pentyrch. R.Elwyn Hughes
R.G.Berry. Huw Ethall.
Horeb Presbyterian Church Pentyrch.
Commemorative Booklet.
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