
Blwyddyn fawr i Gastell Dinbych
Ar 6 Ebrill, bydd Castell Dinbych yn ailagor gyda chanolfan ymwelwyr 

newydd a dehongli ar newydd wedd. Ynghyd â thro trwy dref 

Dinbych a disgrifiadau o’r adnoddau newydd, mae arbenigwr yn 

egluro pam fod y castell yn arbennig.

Y porthdy mawr yng 

Nghastell Dinbych —  

y mwyaf a’r mwyaf 

soffistigedig a godwyd 

erioed yn Ynysoedd 

Prydain
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Arwydd o uchelgais
John Goodall, golygydd pensaernïol Country 
Life ac awdur The English Castle yn egluro 
pam fod y castell yn ennyn ei chwilfrydedd.

Ar ddiwedd tro serth hyd droeon cul Lôn y 
Tarw (Bull Lane), daw trysorau Dinbych i’r 
golwg, un ar ôl y llall. I ddechrau, gweddillion 
hynod Eglwys Arglwydd Caerl]r, yna t[r 
Capel y Santes Hilary ynghanol tonnau o 
laswellt ac, yn olaf, ar gopa’r rhiw, olion y 
castell. Mae’r holl henebion hyn yn haeddu 
bod yn fwy adnabyddus ond y pensaernïaeth 
y castell sy’n ennyn fy chwilfrydedd fwyaf.

Mae maint a manylion ei adeiladau’n 
dangos bod adnoddau anferth ar gael i’w 

hadeiladydd, Henry de Lacy, iarll Lincoln, a 
gafodd farwniaeth Dinbych gan Edward I 
yn 1282. Yn ogystal â rhes o dyrau mawr 
amlochrog, mae neuadd garreg sylweddol y 
tu cefn i’r wyneb mawreddog sy’n wynebu’r 
dref. Yn ei ganol mae un o’r porthdai mwyaf 
a mwyaf soffistigedig a godwyd erioed yn 
ynysoedd Prydain.

Ar ddiwrnod braf, mae wyneb y porthdy, 
sy’n wynebu’r gogledd, dan gysgod a’r bwa 
anferth ar y ffordd i mewn, o dan gerflun o 
frenin ar ei eistedd, yn teimlo fel mynedfa i 
ogof. Er iddo gael ei ddinistrio’n fwriadol yn 
1660, mae cynllun cyffredinol yr adeilad yn 
hawdd i’w weld o hyd: roedd yna dri th[r 
amlochrog wedi eu clystyru o amgylch porth 
canolog, wythochrog. 

Y tu hwnt i’r muriau
Mae’r tro byr hwn yn cynnwys rhai o 
uchafbwyntiau tref Dinbych, lle mae llawer 
o’r adeiladau gwych wedi elwa’n ddiweddar 
o Fenter Treftadaeth Treflun.

 
Cychwynnwch yn y castell, os yw’n 

agored, a gofynnwch i’r ceidwad am yr 
allwedd i waliau’r dref, ar gyfer rhan hwyrach 
o’r daith. 

Mae’r ardal y tu allan i’r castell o fewn 
waliau’r dref o ddiwedd y drydedd ganrif 
ar ddeg. Yn y dechrau, yma y tyfodd 
bwrdeistref Dinbych, a gafodd ei siarter 
gyntaf gan Henry de Lacy ym mis Hydref 
1285. Erbyn 1305, roedd yna nifer o dai 
eisoes y tu allan i’w cylch gwarchodol. 
Parhaodd yr anheddiad i ffynnu y tu allan i’r 
waliau ac, yn 1586, meddai’r hynafiaethydd 
William Camden: ‘The old town is now 
deserted and a new one, much larger, sprung 
up at the foot of the hill …’

Dim ond yr un t[r sydd ar ôl o Gapel 
y Santes Hilary (A), a godwyd i ddechrau 
i wasanaethu mewnfudwyr Seisnig i’r 
fwrdeistref newydd. Cafodd y gweddill ei 
ddymchwel yn 1923.

O fewn tafliad carreg, mae gweddillion 
Eglwys Iarll Caerl]r (B), Robert Dudley, 
ffefryn y Frenhines Elizabeth I, a wnaed yn 
Farwn Dinbych a iarll Caerl]r yn 1564. Yn 
1578, dechreuodd adeiladu’r eglwys fawr 
hon, a gynlluniwyd i fod yn neuadd bregethu 
Brotestannaidd enfawr, i gymryd lle eglwys 
orlawn y Santes Hilary. Efallai fod Dudley 
hefyd wedi bwriadu i’r eglwys newydd 
hon ddisodli Llanelwy’n gadeirlan ar gyfer 
gogledd-ddwyrain Cymru. Hon oedd yr 
unig eglwys fawr newydd i gael ei chodi 
yng ngwledydd Prydain yn ystod teyrnasiad 

Elizabeth, ond daeth y gwaith i ben yn 1584.
Bydd tro hyd Res Caerl]r yn dod â chi at 

Borth Burgess (C), porthdy deudwr cadarn 
a oedd yn brif fynedfa i’r dref furiog. Mae’r 
patrwm sgwariau yn y gwaith maen ar frig ei 
furiau allanol yn tanlinellu’i bwysigrwydd.

Dilynwch Lôn Broomhill i lawr i’r Stryd 
Fawr, lle marchnad hanesyddol Dinbych. Ar 
draws y stryd, mae colofnres yn ymestyn 
tros flaen saith o adeiladau o wahanol 
gyfnodau. Mae’r rhain ar ‘ynys’ a oedd i 
ddechrau, fwy na thebyg, yn ymwthiad i’r lle 

marchnad (CH). Mae Siop Clwyd, adeilad 
bychan du a gwyn tua’r canol, wedi ei 
ddyddio trwy gylchoedd pren i 1533, gan 
olygu mai dyma un o’r adeiladau domestig 
hynaf yn y dref. Mae adeiladau nodedig eraill 
yma’n cynnwys y Fforwm o ddechrau’r ail 
ganrif ar bymtheg a 21 Y Stryd Fawr, o ganol 
y ddeunawfed. 

Ar ben ucha’r Stryd Fawr, mae’r Llyfrgell 
(D), sydd hefyd yn cynnwys amgueddfa leol 
ac oriel gelf a chafodd ei godi gan Robert 
Dudley yn 1572 i fod yn neuadd sirol 
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Does dim amheuaeth fod yr ysbrydoliaeth 
ar gyfer y greadigaeth anferth yma wedi dod 
o ddiddordeb cyfareddol pobl y drydedd 
ganrif ar ddeg gydag adeiladau a oedd 
wedi eu dylunio’n feistrolgar ar sail patrwm 
cymhleth. Enghraifft nodedig yw’r cabidyldy 
wythochrog yn Abaty Westminster neu 
gasgliad o byrth amlochrog, fel yr un yn 
Eglwys St Laurence yn Llwydlo.

Er hynny, yng Nghaernarfon y mae’r 
cymariaethau uniongyrchol: y ddau brif borth 
a Th[r yr Eryr sy’n cynnig sawl patrwm tebyg 
ar gyfer manylion y porthdy, er enghraifft ei 
gynllun trionglog, ei dyrau triphlyg, ei wyneb 
a’i ddefnydd o bolygonau.

Gyda’r dystiolaeth sydd ar gael, mae’n 
amhosib ail-greu ffurf wreiddiol y porthdy. 

newydd. Islaw, roedd yna neuadd farchnad 
agored gyda cholofnau. Cafodd yr adeilad 
ei ailgynllunio yn yr 1780au a chaewyd y 
colonâd. Mae modd cael allwedd i waliau’r 
dref yma hefyd, o dalu ernes. 

Wrth ymyl y Llyfrgell, mae Tafarn 
y Guildhall, o ddechrau’r ail ganrif ar 
bymtheg (Gwesty’r Bull gynt (DD)). Yn 
ôl y traddodiad, dyma oedd pencadlys yr 
arweinwyr seneddol Syr Thomas Mytton a 
Syr Thomas Myddleton pan oedden nhw’n 
gosod gwarchae ar Gastell Dinbych yn 
ystod y Rhyfel Cartref. Parhaodd y warchae 
o fis Ebrill hyd fis Hydref 1646 a chafodd y 
castell ei ildio yn y diwedd gan y brenhinwr 
y Cyrnol William Salesbury, a oedd yn cael ei 
adnabod gan ei ddynion wrth yr enw Hen 
Hosannau Gleision.

Mae Lôn y Tarw (Bull Lane) yn arwain 
i fyny’r bryn i’r porth trwy waliau’r dref 
(cofiwch gloi ar eich ôl), a gafodd eu codi 
yr un pryd â’r castell rhwng 1281 a 1294. 
Byddwch yn mynd heibio i d[r hanner cylch 
y gogledd-ddwyrain, cyn cyrraedd T[r yr 

Iarlles (E), sy’n cynnwys dau dyred onglog 
gyda stafelloedd a ychwanegwyd yn y 
bedwaredd ganrif ar ddeg. Yn y bedwaredd 
ganrif ar ddeg hefyd crëwyd yr ymwthiad 
a Th[r yr Ellyll (F), sydd o amgylch darn 
trionglog o dir o flaen wal wreiddiol y dref. 

Mae T[r yr Ellyll, sy’n saithochrog yn 
cynnwys ffynnon ddofn, ac mae’n debyg 
mai’r awydd i amgáu’r ffynhonnell dd[r 
ddibynadwy hon sydd i gyfrif am adeiladu 
amddiffynfeydd y bedwaredd ganrif ar ddeg. 
Yn ystod gwarchae’r Rhyfel Cartref, bu’r 
ymosodwyr seneddol yn canolbwyntio’u 
hymosodiadau ar D[r yr Ellyll. Yn ystod 
gwaith cadwraeth diweddar, cafwyd pelen 
canon yn ddwfn yng ngwaith carreg y t[r.

Dilynwch y llwybr sy’n codi o D[r yr Ellyll  
cyn gadael yr ymwthiad trwy gât (cloewch 
honno ar eich ôl). Mae llwybr trwy’r coed yn 
arwain yn ôl i faes parcio’r castell. 

• Mae teithiau tywys o Ddinbych yn cael eu 
cynnig gan dîm o dywyswyr gwirfoddol. Am 
ragor o fanylion neu i archebu taith gr[p, 

cysylltwch â Chlerc y Dref ar 01745 815984.
Bob mis Medi bydd Drysau Agored yn 

Ninbych (www.opendoorsdenbighshire.org.
uk) yn dathlu treftadaeth a phensaernïaeth y 
dref yn rhan o raglen Ewropeaidd ehangach 
Dyddiau Agored Treftadaeth. Mae’n cael ei 
chefnogi gan yr Ymddiriedolaeth Ddinesig yn 
Nghymru a gan Cadw.

Efallai mai’r bwriad oedd adeilad tal iawn o’i 
gymharu â chynllun y llawr, fel yn achos tri 
adeilad perthnasol o’r bedwaredd ganrif ar 
ddeg: t[r mawr Knaresborough, porth St 
Mary Redcliffe ym Mryste a’r Watergate yn 
Warwick. Os felly, mae’n annhebyg fod yr 
adeilad erioed wedi’i orffen, gan fod lluniau 
cynnar ohono’n ei ddangos yn fyr a sgwat.

Does dim llawer o adeiladau’n cyfleu mor 
glir beth oedd uchelgais a grym adeiladwyr 
cestyll Cymru yn y drydedd ganrif ar ddeg.

•  Cafodd The English Castle ei gyhoeddi gan  
 Wasg Prifysgol Yale, 2011.

BlwyDDyn FAwr i  GAstEll  DinByCH

Mae tebygrwydd rhwng Porth y Brenin yng 

Nghastell Caernarfon a phorthdy Dinbych

Chwith: Capel y Santes Hilary (A) 

gydag Eglwys Iarll Caerlŷr (B) 

dan y coed

Uchod: Porth Burgess (C)

De: Y Llyfrgell (D)

Mur yr ymwthiad wrth edrych i gyfeiriad  

Tŵr yr Iarlles (E)
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Elfennau newydd  
yn Ninbych

Swyddog dehongli Cadw, David Jones, yn rhoi 
cip ar y cyfleusterau newydd i ymwelwyr.

Pan fydd canolfan ymwelwyr newydd 
Dinbych yn agor, bydd yn cynnig i’r castell 
y math o gyfleusterau blaengar y mae 
ymwelwyr yn eu disgwyl bellach mewn 
safleoedd treftadaeth. Mae cynllun yr adeilad 
yn cynnwys llawer o nodweddion gwyrdd 
— megis pwmp gwres o’r ddaear, paneli haul 
sy’n cynhyrchu trydan, to wedi’i blannu gyda 
bywlys a goleuadau LED trwyddi — a hefyd 
siop doreithiog, caffi-bar gyda theras, ac ardal 
ddehongli sawl-synnwyr.

Mae stori Dinbych yn un hir 
a diddorol, o’r dechrau yn un o 
lysoedd tywysogion Gwynedd, 
trwy amser codi’r castell gan 
Henry de Lacy yn niwedd y 
drydedd ganrif ar ddeg, hyd at 
y warchae chwech mis yn ystod 
y Rhyfel Cartref. Gosodwyd 
deunydd dehongli newydd yno 
i ddweud y stori ac i ddangos 
cymhlethdod a soffistigei-
ddrwydd y castell, yn blasty 
moethus yn ogystal â chaer 
anferth. Mae hefyd yn pwysleisio 
lle Dinbych yn stori ehangach 

y cynlluniau dehongli cenedlaethol am 
Dywysogion Gwynedd a Chestyll a Muriau 
Tref Edward I.

Bydd y dehongli newydd, sydd wedi ei 
deilwra ar gyfer diddordebau a gofynion 
yr holl deuluoedd sy’n dod i’r castell, yn 
dechrau y funud y cerddwch i mewn i’r 
porthdy trithwr enwog. Bydd clindarddach 
y porthcwlis wrth godi, a chamau trwm y 
milwyr yn pwysleisio eich bod yn mentro i 
gadarnle mawr a grymus.

Ar ôl mynd i mewn, bydd ffilm fer 
yn y ganolfan ymwelwyr yn cyflwyno tri 
chymeriad cart[n — Huw, gwarchodwr 
y castell; Tom, gwas bach y gegin; a’r ferch 
Eleanor (wedi ei seilio ar ferch cefnder 
Henry de Lacy, yr Iarll Gilbert de Clare, ac 

wyres Edward I) — sy’n helpu i ddod â stori’r 
castell yn fyw.

Bydd llwybrau sy’n dilyn y tri chymeriad yn 
helpu’r plant a’u teuluoedd i ddod o hyd i brif 
nodweddion y castell, a’i gorneli cudd. Bydd 
gan bob cymeriad olwg a barn wahanol am y 
castell, gan greu profiad cofiadwy, haenog.  

Pe bai’n well gennych archwilio ar eich 
liwt eich hun, bydd paneli dehongli newydd 
gyda darluniau ail-greu a thestun bywiog, 
difyr, yn egluro sut beth oedd bywyd i’r bobl 
a fyddai’n byw a gweithio yn y castell. Bydd 
arddangosfa o’r creiriau canoloesol a gafwyd 
wrth gloddio yn y castell a chasgliad o 
eitemau replica i’w bodio. 

Mae’r dehongli newydd yn ymestyn 
i ardaloedd cyfagos hefyd, gan gynnwys 

waliau’r dref ac Eglwys 
Arglwydd Caerl]r. Mae’r 
paneli hyn yn tynnu  sylw at 
y cysylltiadau pwysig rhwng y 
dref a’r castell, sy’n hanfodol 
i ddeall hanes cyfoethog 
Dinbych gyfan. Mae’r ganolfan 
ymwelwyr a’r deunydd 
dehongli newydd wedi’i gyllido 
trwy Gynllun Arian Ewrop 
Twristiaeth Treftadaeth Cadw, 
sydd werth £19 miliwn, 
gydag £8.5 miliwn o’r Gronfa 
Ddatblygu Rhanbarthol 
Ewropeaidd trwy law 
Llywodraeth Cymru. 

Argraff pensaer o’r ganolfan ymwelwyr newydd yn Ninbych
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Interpretation area 01

Darlun cychwynnol gan y dylunwyr dehongli, Imagemakers, ar gyfer un 

o’r arddangosfeydd newydd yn y ganolfan ymwelwyr


