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Y mae’r llyfryn hwn yn disgrifio tair Taith Araf o gwmpas strydoedd Rhuthun.
Bydd dwy ohonyn nhw yn mynd â chi mewn llinell syth fwy neu lai ac y mae’r
llall yn daith gron ond pob un yn gorffen ar Sgwâr S. Pedr yng nghanol y
dref. Yn nes ymlaen yn y llyfryn fe welwch yr adran Camu Allan yn tynnu sylw
at fannau o ddiddordeb ar gyrion Rhuthun ac y mae’r ddwy daith honno
un bob ochr i’r dref. Efallai mai doeth fyddai mynd â’ch car i’r man cychwyn -
os oes gennych un -  a chan ddibynnu ar eich ffitrwydd wrth gwrs.

Y mae Rhuthun ar groesfan yr A494 (Queensferry i Ddolgellau) gyda’r
A525  (y Rhyl i’r Dref Wen). Gellir cyrraedd hefyd gyda bws o’r Rhyl,
Wrecsam, Corwen a Llangollen.

rhagarweiniad
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© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Cyngor Sir Ddinbych. 100023408. 2009.
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Cynhyrchwyd y llyfryn hwn gan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch, sef
y mudiad lleol sydd yn cadw llygad ar ansawdd yr adeiladau hen a newydd
yn nhref Rhuthun a’r cyffiniau. Bob blwyddyn ym mis Medi, ynghŷd â
Chymdeithas Ddinesig Dinbych, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Tref
Rhuthun, y mae’n trefnu Penwythnos Agored Etifeddiaeth, un o nifer drwy
Ewrop, pan fydd drysau adeiladau hanesyddol yn cael eu hagor gyda mynediad
iddynt am ddim, teithiau o gwmpas y dref ar themâu megis Rhuthun
Ganoloesol, Trosedd a Chosb a Hanes Siopau dan arweiniad pobl sydd yn
gwybod.

testun Derek Jones
cyfieithiad Hafina Clwyd
lluniau Miles Anderson

Diolch arbennig i Phil Ebbrell ac Arnold Hughes am sylwadau arbenigol.

Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Fro 2009
Ariannwyd Cerdded yn Araf o Gwmpas Rhuthun gyda 
chymorth Grant Cronfa’r Loteri i Gymru a Chyngor Tref Rhuthun.
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Cynhyrchwyd y llyfryn hwn gan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch, sef 
y mudiad lleol sydd yn cadw llygad ar ansawdd yr adeiladau hen a newydd 
yn nhref Rhuthun a’r cyffiniau. Bob blwyddyn ym mis Medi, ynghŷd â 
Chymdeithas Ddinesig Dinbych, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Tref Rhuthun, 
y mae’n trefnu Penwythnos Agored Etifeddiaeth, un o nifer drwy Ewrop, pan 
fydd drysau adeiladau hanesyddol yn cael eu hagor gyda mynediad iddynt 
am ddim, teithiau o gwmpas y dref ar themâu megis Rhuthun Ganoloesol, 
Trosedd a Chosb a Hanes Siopau dan arweiniad pobl sydd yn gwybod.

testun gwreiddiol Derek Jones
cyfieithiad gwreiddiol Hafina Clwyd
lluniau Miles Anderson
diolch arbennig i Phil Ebbrell ac Arnold Hughes am sylwadau arbenigol

Cyhoeddwyd gyntaf 2009 - Diweddarwyd 2014 © Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Fro 2009 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Prosiect Celf Cymunedol Bro Cinmeirch ar y cyd â'r artist 
Luned Rhys Parri

Bro Cinmeirch community arts project in conjunction with artist
Luned Rhys Parri
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croeso!

4

Sgwâr Sant Pedr.
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Hyd yn oed o’r pellter y mae Rhuthun 
yn dref atyniadol iawn. Lleolwyd y 
dref yng ngogledd ddwyrain Cymru 
a dyma lle y mae pencadlys Sir 
Ddinbych.  Y mae dau o’r mannau 
mwyaf amlwg - tŴr pigfain Eglwys 
Sant Pedr a muriau tywodfaen coch 
Castell Rhuthun, un bob ochr i’r bryn 
lle saif y dref fechan hon, i’w gweld 
yn glir o Ddyffryn Clwyd islaw ac o’r 
moelydd amgylchynnol o’n cwmpas. 
Mewn gwirionedd y mae arnoch 
angen diwrnod neu ddau i weld 
popeth heb orfod rhuthro gormod.

Bwriad y teitl - ‘Cerdded yn Araf o 
Gwmpas Rhuthun’ - yw eich temtio 
i wneud hynny. Beth am benderfynu 
aros a mwynhau’r awyrgylch ac fe 
fyddwch yn fuan iawn yn sylweddoli 
bod Rhuthun yn dref arbennig lle 
mae’r bobl yn tueddu i daro ar ei 
gilydd ac yn sgwrsio, yn Gymraeg 
ac yn Saesneg, ar y stryd ac yn y 
siopau; maent yn berffaith fodlon 
aros orig i gymdeithasu gyda theulu, 
cyfeillion a chydnabod oherwydd 
y pennaf nodwedd yw bod yma 
gymuned. Dyma gynefin y bobl.

Wrth sefyll ar Sgwâr Sant Pedr 
yn nhop y dre ceir golygfeydd 
ysblennydd o’r wlad o gwmpas. 
Y mae pedair stryd yn rhedeg o’r 
sgwâr ac y mae hynny’n rhoi rhyw 
syniad inni o siâp canol y dref 
sydd heb newid fawr ers y 13eg 
ganrif. Wrth gwrs y mae’r dref wedi 
tyfu cryn dipyn oddi ar hynny gan 
ymestyn i lawr yr allt ac ymhellach, 
yn arbennig felly yn y 19eg a’r 
20fed ganrif (y boblogaeth yn ôl 
Cyfrifiad 2011 oedd 5461) ond yn y 
gwraidd y mae Rhuthun yn parhau 
i fod yn ddigon bach i chwi fedru 
gweld popeth; nifer o adeiladau 
deniadol a hanesyddol ond hefyd 
nifer o siopau a thai ‘cyffredin’ sydd 
hefyd yn werth i chi eu gweld.

Croeso felly i’n harweinlyfr i weld 
Rhuthun yn fanwl gan ddisgrifio 
tair ‘taith araf’ gyda nodiadau am 
y strydoedd a’r adeiladau a fydd fe 
hyderwn yn denu eich llygad a rhoi 
tipyn o flas y dref i chi.
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y sylfeini

5

Ffordd Llanrhydd.

Rhuthun a’r Moelydd.

Stryd y Castell.

Yn gyntaf gair am y ‘ddaear dan
eich traed’. Ymddengys bod y
Rhufeiniaid wedi bod yn yr ardal ond
ychydig iawn o’u hôl sydd wedi ei
ddarganfod ac nid Rhuthun oedd
enw’r lle yr adeg honno beth bynnag.
Dywed yr astudiaethau diweddaraf
mai ystyr Rhuthun yw ‘tref goch’
cyfeiriad at y ffaith i’r dref ganoloesol
gael ei chodi ar dywodfaen coch.
Os hoffech weld y tywodfaen
a m r w d  y  m a e  y n a  e n g h r a i f f t  
eithriadol ohono o fewn ychydig
bellter i ganol y dref lle mae Stryd
Llanrhydd yn naddu ei ffordd drwy’r
graig. Defnyddiwyd y tywodfaen i
godi llawer o’r adeiladau o gwmpas. 

Deunydd arall y dylid  cadw llygad
arno yw pren. Dro ar ôl tro fel yr
ewch o gwmpas fe welwch
enghreifftiau o adeiladau ffrâm pren
- o’r 15eg i’r 17eg ganrif - llawer
ohonynt wedi eu codi ar gyfer y
masnachwyr a’r tirfeddianwyr lleol.
Mae’n fwy na thebyg bod y pren
wedi tarddu o goed lleol gan fod yna
nifer fawr o goed derw o gwmpas
Rhuthun. Prun bynnag, medrwn
ddweud â l law ar ein calon bod 

yma gyflawnder o ddynion cefnog
wedi byw yma a’u bod wedi gadael
etifeddiaeth oludog inni gael ei
fwynhau.

Ceir hefyd gryn dipyn o galchfaen. Y
mae wedi cael ei gloddio dros y
canrifoedd i gyflenwi Rhuthun a nifer
o fannau eraill yng ngogledd
ddwyrain Cymru; y mae brics a 
morter hefyd wedi cael  eu
hychwanegu dros y canrifoedd
gan greu tref ag iddi amrywiaeth
oludog o wead.
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llwybr prysur

6
Gwesty Castell Rhuthun.
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Cychwynnwyd ar y gwaith o godi’r 
Castell ac Eglwys Sant Pedr o fewn 
ychydig flynyddoedd i’w gilydd tua 
diwedd y 13eg ganrif. Rhyw hanner 
y ffordd rhyngddynt, rhyw ganrif 
yn ddiweddarach, codwyd y Llys 
Barn (sef adeilad banc y NatWest 
erbyn heddiw). Yn y canoloesoedd 
defnyddid y llwybr rhwng y Castell 
(lle’r oedd y grym) a’r eglwys (lle 
gofelid am gorff ac enaid) ac heibio’r 

Llys Barn (lle’r oedd y gyfraith yn cael 
ei gweinyddu.) Tua diwedd yr 17eg 
ganrif codwyd y pedwerydd adeilad 
cyhoeddus sef Neuadd y Dref 
(codwyd 1683 a’i dymchwel 1863) a 
byddai’r fan honno yn lle prysur dros 
ben. Y mae print o’r 19eg ganrif yn 
dangos bod i’r neuadd ddau dalcen, 
clochdy ac o leiaf ddau gyntedd 
gyda mynedfeydd bwaog. Y mae 
ein taith gerdded gyntaf wedi ei seilio 
ar y tri adeilad sydd wedi goroesi ac 
y mae’r llwybr hwn wedi bod yn un 
prysur tu hwnt dros y blynyddoedd.

Gan gychwyn yng Nghastell Rhuthun 
ar ochr ddeheuol y grib dywodfaen.
Cychwynnwyd adeiladu yn 1277 ar 
orchymyn Edward I brenin Lloegr.  
Am nifer o flynyddoedd yr oedd 
Castell Rhuthun yn garsiwn filwrol 
yn ogystal â bod yn gartref i’r tir-
feddiannwr.  Er mai yng Nghymru yr 
oedd Rhuthun yr oedd presenoldeb 
y Castell yn dangos yn glir a 
diymwad mai gan y Saeson (sef y 
teulu de Grey a’u holynwyr) yr oedd y 
dwrn dur. Heriwyd eu hawdurdod yn 
1400 gan y Tywysog Owain GlyndŴr 
pan ymosododd a llosgi rhannau o’r 
dref cyn iddo yn y diwedd gael ei 
drechu. Yr oedd ef yn berson pwysig 
yn hanes Cymru a Rhuthun wrth 
reswm. (Enwyd prifysgol newydd 
Wrecsam ar ei ôl.)

O’i chymharu â Chastell Rhuddlan 
neu gestyll cyhyrog eraill y Saeson 
yng ngogledd orllewin Cymru ni fu 
Castell Rhuthun mor llewyrchus. 
Chwalwyd llawer o’r adeiladwaith 
yn y 17eg ganrif yn ystod y Rhyfel 
Cartref; ond y mae’r hyn sydd yn 
weddill - seleri, cysylltfuriau a lloriau 
isaf yn werth edrych arnynt. Mae’n 
debyg y byddai ymchwiliadau 
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7

Olion y castell canoloesol.

Y Porth Mawr.
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archaeolegol yn datgelu llawer 
mwy o’r castell gwreiddiol ond yn 
y cyfamser doeth fyddai holi yn 
nerbynfa’r gwesty cyn mentro o 
gwmpas y murddun. Un o’r mannau 
gorau i fedru gweld yr olion yw o 
ardd Nant Clwyd y Dref yn Stryd 
y Castell (gweler isod). Gyda llaw, 
nid yw’r Porth Mawr yn rhan o’r 
hen Gastell. Fe’i codwyd yn y 19eg 
ganrif gan y perchnogion ar gyfer 
y castell newydd a godwyd yma - 
castell tra gwahanol gyda llaw.

Cofadail yw Castell newydd 
Rhuthun a godwyd i Frederick West 
yn 1826, a’i ymestyn a’i drawsnewid 
yn 1848-52 i blesio awch pobl oes 
Victoria am bensaerniaeth Gothig 
a’u hymdrech i ail-gyfodi’r ffasiwn 
drwy gyfrwng eglwysi a thai crand 
diddiwedd. Codwyd y castell 
newydd o dywodfaen coch lleol ac 
ymffrostir mewn ffenestri mwliwm 
ac oriel, parlwr 56 troedfedd o hŷd, 
llyfrgell wythonglog ac arfbeisiau 
yn ogystal â nenfydau a llefydd tân 
addurnedig dros ben. Yr oedd yn 
dynfa ffasiynol iawn yn nechrau’r 

20fed ganrif ac ymwelydd cyson 
oedd Edward VII oedd wedi 
ffansio Mrs Cornwallis West. Yn 
ddiweddarach addaswyd y lle yn 
glinic ac yn ystod yr 1960au fe’i 
trawsnewidiwyd yn westy moethus. 
Y mae gwaith adfer yn mynd ymlaen 
yn y gerddi ar hyn o bryd a gerllaw 
gwelir Meini’r Orsedd, deuddeg 
maen a godwyd y tro diwethaf i’r 
Eisteddfod Genedlaethol ddod i 
Rhuthun yn 1973.
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12-14 Stryd y Castell.

Colomendy.

Iwerddon.
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O’r Porth Mawr cerddwch i Stryd 
y Castell yn syth o’ch blaen. 
Hon yw stryd harddaf y dre. Yn 
gyntaf, ar eich chwith (rhif 21-22) y 
mae yna dŷ ffrâm bren o ddiwedd 
yr 16eg ganrif gyda chyntedd (o’r 
17eg ganrif efallai) tebyg i eiddo 

Nantclwyd y Dre sydd yn nes i 
fyny’r stryd. Yna ceir rhes ddeniadol 
o dai lliwgar gyda thalcenni (rhif 
16 a 18); nid yw’r talcenni’n 
hynach na chanol yr 20fed ganrif 
ond y mae gweddill yr adeilad yn 
llawer cynharach. Y mae tai cerrig 
Plas yn Dre a Bron y Gaer a ail-
godwyd yn 1823 yn nodedig am eu 
cyntedd gothig. Tua’r un oed ond 
cwbl wahanol o ran arddull yw’r 
Colomendy sydd ar gornel Stryd y 
Llys - ei enw efallai’n awgrymu beth 
oedd yma cyn codi’r tŷ. Y mae hwn 

yn dŷ Sioraidd deniadol di-ffwdan o 
frics coch cynnes a thalogfaen da 
uwch ben y drws. Ar y gornel arall 
y mae Iwerddon sydd newydd ei 
adfer ac o edrych ar ei furiau gro-
chwip go brin y medrech ddyfalu ei 
fod yn un o’r nifer tai ffrâm bren o’r 
15eg-16eg ganrif sydd yn y dref.

Ac yna’r piece de resistance yn 
Stryd y Castell, Nantclwyd y Dre, 
hanner ffrâm bren yn dyddio o’r 
15eg ganrif - gwanwyn 1434 i fod 
yn fanwl; gwyddom hyn oherwydd 
bod y gwaith coed yn y tŷ neuadd, 
y darn cyntaf i gael ei godi, wedi 
cael ei ddendrogarboneiddio (cyfrif 
y cylchoedd) sydd yn profi bod y 
goeden wedi cael ei thaflu ryw 34 
mlynedd ar ôl ymosodiad Owain 
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9

Nantclwyd y Dre.
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GlyndŴr pan oedd y dref yn cael 
ei hadfer. Yn ystod ei hanes hir y 
mae nifer o deuluoedd wedi byw yn 
Nantclwyd y Dre - y teulu Thelwall yn 
fwyaf arbennig ac un aelod, Eubule 
(c1622-1695) wedi ychwanegu nifer 
o newidiadau i’r cartref. Yr oedd y 
tŷ mewn cyflwr drwg ddifrifol erbyn 
diwedd yr 20fed ganrif ond y mae 
erbyn hyn, er ein mawr foddhad, 
wedi ei adfer, a’i amryfal ystafellodd 
wedi eu dodrefnu i adlewyrchu hanes 
y tŷ (e.e. ystafell Thelwall, ystafell 
wely o gyfnod Iago, llofft Sioraidd, 
myfyrgell y rheithor). Y mae angen i 
chi fynd i mewn i lawn werth-fawrogi 

beth sydd wedi ei gyflawni. O’r ardd, 
sydd hefyd wedi ei hadfer, edrychwch 
tuag at olion y Castell (gweler uchod) 
ac o’r tŷ haf o’r 18fed ganrif gynnar 
medrwch gael golygfa lygad-dynnol 
o doeau’r dref.

Nid dyna ddiwedd Stryd y Castell
Y drws nesaf i Nantclwyd y 
Dre y mae Gorphwysfa. Fe’i 
gorchuddiwyd â brics rywdro ond 
y mae’n llawer hŷ n nag y mae’n 
edrych ac y mae’r coed yn y nenfwd 
yn awgrymu ei fod, fel Nantclwyd y 
Dre drws nesaf, wedi  bod yn dŷ 
neuadd canoloesol. Gyferbyn y 
mae talcen hanner ffrâm bren Tˆy 
Syr John Trevor a dyma’r trydydd 
hen adeilad sydd wedi’i wneud o 
bren. Llefarydd Tŷ’r Cyffredin oedd 
Syr John 1675-1684 pan gafodd ei 
ddiswyddo am ochri gyda’r Pabydd 
Iago II ac yna eto o 1690 i 1695 

pan gafodd ei ddiswyddo eilwaith 
oherwydd iddo ddwyn arian, yr 
unig Lefarydd erioed i gael y sac. 
Yn rhyfedd iawn yn ddiweddarach 
cafodd ei benodi’n Geidwad y 
Rholiau, un o swyddi cyfreithiol 
pwysicaf y deyrnas! Er bod Trevor 
yn gyfenw cyffredin yng ngogledd 
ddwyrain Cymru nid oes neb mewn 
gwirionedd yn gwybod beth yw 
cysylltiad Syr John gyda’r tŷ yn 
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Stryd y Castell (o gofio’i hanes brith 
efallai mai da o beth yw hynny!)

Yn olaf yn Stryd y Castell, 
dwy dafarn hynafol. Y mae’r 
Corporation Arms yn dyddio 
o’r 17eg ganrif er iddo gael ei 
ail-wampio drwyddo yn y 19eg 
ganrif ac hefyd yn 2005 -drwy 
ychwanegu addurniadau cerfiedig 
ar waliau allanol yr ail a thrydydd 
llawr. Dywedir bod cyfarfodydd y 
cyngor wedi cael eu cynnal yma 
cyn 1666 - sydd yn egluro ei enw. 
Drws nesaf y mae’r Wine Vaults 
(sydd yn gwerthu cwrw’n bennaf 
-er bod siop win yma ar un adeg) 

o’r 18fed ganrif. Y mae ei golonfa 
Tyscaneg yn wynebu Sgwâr Sant 
Pedr yn ddarn o bensaerniaeth 
anarferol ond y mae’n gornel 
ddymunol iawn i eistedd ynddi i 
wylio Rhuthun yn cerdded heibio 
hyd yn oed yn y glaw.

Yr ydych erbyn hyn wedi cyrraedd 
Sgwâr Sant Pedr.
Gyferbyn â’r Wine Vaults saif yr 
ail adeilad cyhoeddus pwysicaf 
ar ein taith ganoloesol sef yr Hen 
Lys (banc NatWest heddiw). Saif 
ar ynys wrth fynedfa’r sgwâr ac 
fe’i codwyd yn 1421 yn lle’r un a 
losgwyd i’r llawr gan Owain GlyndŴr 
yn 1400. Cyffyrddiad eironig yw 
bod gorchestion GlyndŴr yn awr 
yn cael eu cofnodi ar fur yr union 
adeilad a ddinistriwyd ganddo! Ar 
ffurf blwch ac wedi’i beintio’n ddu 
a gwyn y mae gan y Llys bedair 
rhaniad hanner pren ac fe fu’n 
garchar ac yn grogfan yn ogystal 
ag yn llys barn. Y mae hwn yn 
un o dri adeilad yn y dref sydd 
yn ymwneud â chyfraith a threfn; 
edrychwch yn ofalus dan y talcen 
ar yr ochr orllewinol ac fe welwch 
ôl y crocbren nas defnyddiwyd ers 
amser maith; y person olaf i gael ei 
grogi yma oedd Charles Mahoney, 
anghydffurfiwr crefyddol a grogwyd 
ar 12 Awst 1679 mewn cyfnod pan 
oedd yna elyniaeth arbennig yn 
erbyn y Pabyddion. Prynwyd yr Hen 
Lys gan Fanc y National Provincial 
yn 1925 a’i adfer yn wych.
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11

Yr Hen Lys Barn.
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O’r pafin o flaen y Llys cewch olygfa 
o’r Sgwâr yn ei gyfanrwydd.
Dyma’r fan lle mae pobl Rhuthun a’r 
fro yn fwyaf tebyg o daro ar ei gilydd. 
Y mae yma seddi ar eu cyfer ac yno 
cewch eistedd i roi’r byd yn ei le a 
mwynhau’r awyrgylch. Bu’r sgwâr 
yn ganolfan prynu a gwerthu am 
ganrifoedd a cheir marchnad weithiau 
yma. Am ddiwrnod ym mis Mehefin 
yn flynyddol y mae’r sgwâr yn cael ei 
gau er mwyn cynnal diwrnod o ganu 
a dawnsio a hwyl a  sbri. Dyma Ŵyl 
Rhuthun ac o flaen yr Hen Lys y mae 
llwyfan yn cael ei godi a chadeiriau 
yn cael eu gosod  o gwmpas y 
sgwâr a cheir adloniant gan amryfal 
berfformwyr lleol a rhyngwladol. 
 

Edrychwch i’r chwith o’r Llys i gael 
gweld yr ail fanc ar y Sgwâr.
Codwyd Barclays yn 1928 ar safle’r 
hen Neuadd Exmewe a godwyd 
tua 1550. Hwn oedd cartref dau o 
ddinasyddion mwyaf nodedig y dref, 
y  ddau gyda chysylltiadau eang; 
yn gyntaf Syr Thomas Exmewe ei 
hun a fu’n Arglwydd Faer Llundain 
yn 1517 ac yna Edward Goodman, 
masnachwr a mab i Gabriel a fu’n 
Ddeon Westminster 1561-1601; 
cawn glywed mwy amdano ef pan 
awn am dro i eglwys Sant Pedr. Yr 
oedd Neuadd Exmewe fel yr Hen 
Lys yn hanner-pren ond dim ond 
rhan ohono sydd wedi goroesi sef 
y darn wedi’i rendro lle mae siop 
heddiw. Gofynnwch am ganiatad i 
weld y coed y tu mewn. Yn anffodus 
i HSBC, y trydydd banc ffrâm bren 
ar y sgwâr, yn 1925 y cafodd ei godi 
ac nid oes iddo unrhyw arwyddocad 
hanesyddol er bod arno gerfiadau 
pren digon derbyniol.
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Dywed chwedl wrthym i’r Brenin 
Arthur ddienyddio Huail brawd yr 
hanesydd Gildas ar y maen mawr 
sydd y tu allan i Barclays oherwydd 
iddo amharu ar ei gariad ond nid 
oes sail i hyn na chwaith bod gan 
Arthur unrhyw gysylltiadau lleol; ar y 
llaw arall y mae Moel Arthur gerllaw 
wedi ei enwi ar ei ôl - felly wyddoch 
chi ddim! Dywed daearegwyr 
wrthym i’r garreg gael ei chludo 
yma yn ystod  Oes yr Iâ.

Yn awr beth am y gofadail ar ganol 
y sgwâr.
Ar ddechrau’r daith gerdded 
crybwyllwyd neuadd y dref ac y 
mae’r gofadail yn sefyll ar yr union 
fan lle safai honno ers talwm. 
Codwyd y gofadail yn 1883 ac 
ynddo y mae cloc, cafn gwartheg a 
ffynnon i yfed ac fe’i codwyd “er cof 
am wasanaeth pybr Joseph Peers, 
dinesydd anrhydeddus o’r dref 
hon”; ef oedd Clerc Heddwch y sir 
am dros 50 mlynedd ac yr oedd yn 
byw yn Nantclwyd y Dre ar ddiwedd 
ei oes. Codwyd y gofadail o garreg 
galch a oedd, mae’n debyg, wedi 
dod o chwarel leol. Ar y pafin 

Gweddillion Neuadd 
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islaw, medd yr arbenigwyr, ceir 
nifer o ffosiliau crinoidaidd gwych, 
darn o ryw anifail (lili’r môr) a oedd 
ar un adeg ar waelod yr eigion 
mewn rhanbarth gynnes drofannol 
pan ffurfiwyd y garreg galch 
garbinifferaidd. (Walking through the 
past; a geological trail around Ruthin 
RGS Cymru 2005)

Ar ochr dde’r gofadail gwelir Gwesty’r 
Castell, adeilad deniadol iawn (y 
Llew Gwyn oedd yr enw gwreiddiol) 
gyda balconi a oedd efallai ar un 
adeg yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 
gwneud cyhoeddiadau swyddogol. 
Dylid ychwanegu hefyd i’r hynod 
Charles Darwin a’i gydymaith 
Adam Sedgewick aros noson yn 
y gwesty hwn 6-7fed Awst 1831 
yn dilyn diwrnod yn daearega ar 
Fryniau Clwyd. Drws nesaf y mae’r 
Myddelton Arms, adeilad rhyfeddol 
a adnabyddir yn well fel Llygaid 
Rhuthun oherwydd y saith ffenest 
dormer sydd yn esgyn i’r to. Y mae’n 
olygfa drawiadol ac y mae’n debyg y 

medrir eu tadogi i ddylanwad teithiau 
Ewropeaidd Syr Richard Clough a 
Syr Hugh Myddelton, dau fasnachwr 
o’r 16eg ganrif sydd â chysylltiad â’r 
adeilad. Ar y llaw arall y mae peth o’r 
ffrâm bren yn awgrymu bod rhan o’r 
adeilad yn dyddio o’r ganrif gynt. Y 
mae’n werth mynd i mewn i edrych 
ar y grisiau eithriadol.

Mae’n debyg na chawn byth 
wybod pam i Lygaid Rhuthun gael 
eu harddull (sioe yn unig efallai os 
ewch i gefn yr adeilad!). Gwyddom 
i Syr Hugh, peiriannydd yn ogystal 
â masnachwr, fod yn gyfrifol am 
bibellu dŵr glân i Lundain - rhywbeth 
a wnaeth gryn wahaniaeth i iechyd 
y cyhoedd.

Rheolwr i Syr Thomas Gresham, 
masnachwr brenhinol Elisabeth I 
oedd Syr Richard; gan ei fod yn 
gweithio yn Antwerp lle’r oedd yna 
Gyfnewidfa Stoc awgrymodd y dylai 
Llundain sefydlu un hefyd. Y mae 
hi’n anhygoel bod tref fechan fel 
Rhuthun yn y 16eg a’r 17eg ganrif 
wedi cynhyrchu cymaint o ddynion 
a wnaeth y fath gyfraniad i fywyd 
dinesig Llundain (gweler hefyd 
Gabriel Goodman isod).

Llygaid Rhuthun.
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Y mae’r adeilad hanner ffrâm pren 
y drws nesaf i Llygaid Rhuthun yn 
dyddio o’r 17eg ganrif ond yn ystod 
ei adferiad yn 1883 ychwanegwyd 
llawer o ffrâm pren ffug. Ym mhen 
arall y sgwâr ger mynwent Sant 
Pedr y mae yna dŷ plaen sydd 
erbyn hyn yn gartref i gyfreithwyr. 
Rhwng y ddau y mae yna fwlch lle 
ceir golygfeydd gwych o fryniau 
Clwyd ar draws y dyffryn.

Cyn mynd i mewn i’r fynwent 
edrychwch ar y giatiau gwych.
Cawsant eu llunio yn 1727 yng 
Nghroes y Foel, rhan o waith 
haearn y Bers ger Wrecsam, gan 
Robert Davies, gof a oedd hefyd yn 
gyfrifol am giatiau Castell y Waun 
a’r rhai wrth fynedfa cangell eglwys 
y plwy Wrecsam. Y mae’r giatiau’n 
ddu gydag addurniadau aur yn 
cynnwys dail troellog, toslau, 
adenydd ac ysgubau ŷd.

Codwyd eglwys Sant Pedr yn 1310 
ac y mae hi i’w gweld o bellteroedd 
er mai yn 1854 yr ychwanegwyd y 

rhan fwyaf amlwg sef y tŵr pigfain. 
O sefyll yn agos ato fe sylwch bod y 
prif adeilad yn gymysgedd o garreg 
galch a thywodfaen. I’r gogledd ac 
o’r un dyddiad y mae’r hyn a elwir yr 
Hen Glwysdai wedi newid cryn dipyn 
ond yn cynnwys is-lofft ganoloesol 
ragorol. Ewch i mewn i’r eglwys i 
fwynhau corff yr eglwys sydd mor 
nodweddiadol o eglwysi canoloesol 
y rhan hon o Gymru, y nenfydau pren 
addurnedig a chofgolofn i Gabriel 
Goodman y soniwyd amdano gyntaf 
mewn cysylltiad â Thŷ Exmewe 
(Banc Barclays).

Yr oedd yr enw Goodman yn 
gweddu iddo ac ar waethaf ei 
holl ddyletswyddau yn Abaty 
Westminster yr oedd yn cadw 
cysylltiad agos gyda’i dref enedigol. 
Er enghraifft yn 1574 ail-sefydlodd 
ysgol ramadeg ar dir yr eglwys; ail-
godwyd yr ysgol yn y 17eg ganrif a’i 
hadfer yn y 19fed ac yn olaf yn 1891 
pan aeth yn rhy fawr i’r hen safle fe 
symudodd i Ffordd yr Wyddgrug 
ond y mae’r adeilad gwreiddiol yn 
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parhau i fod o fewn tir yr eglwys. Hefyd 
y mae yna 12 o elusendai a sefydlwyd 
ac a noddwyd gan Gabriel Goodman 
yn 1590 a’u henwi ganddo yn Ysbyty 
Crist. Maent hwythau hefyd wedi cael 
eu hail-adeiladu yn 1865 a’u hadfer yn 
1990. Y mae’r eglwys, y clwysdai, yr 
elusendai a’r ysgol yn creu rhywbeth 
tebyg i amgylchedd cadeirlan.
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Mwynhewch dangnefedd y 
clôs cyn dychwelyd i Sgwâr 
Sant Pedr i gychwyn ar eich ail 
daith gerdded. Neu medrwch 
adael y safle i’r cyfeiriad arall 
wrth y plac gwyrdd; trowch i’r 
dde pan ddowch i Heol yr Ysgol 
nes cyrraedd Stryd y Farchnad; 
trowch i’r chwith i gychwyn taith 
fer ar thema arbennig.
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Byddwch erbyn hyn wedi sylweddoli 
bod yna yn Rhuthun gyflawnder o 
adeiladau sydd yn ganrifoedd oed. 
Ond nid yw pob hen adeilad yn 
parhau am byth, daw rhai newydd 
yn eu lle ac wrth gwrs y mae angen 
addasu adeiladau ambell dro neu 
hyd yn oed eu dymchwel i greu 
rhywbeth cwbl wahanol. Dyna brif 
thema ein hail daith gerdded.

Mae Stryd y Farchnad yn cyfarfod 
Heol y Parc wrth y rowndabowt. 
Croeswch Heol y Parc er mwyn 
cyrraedd Canolfan Grefft Rhuthun.
ON Mae’r daith yma yn dilyn rhan 
o’r Llwybr Celf newydd ac mae 
modd edrych drwy’r ‘tyllau sbio’   
ac am ffigyrau bach ar yr adeiladau    
. Am fwy o wybodaeth gofynner I 
staff y Ganolfan Grefft am gopi o’r 
llwybr neu fe geir gwybodaeth ar y 
panel ger y maes parcio gyferbyn 
a’r Ganolfan
 
Y  mae yma hanes gwiw i’r Ganolfan 
Grefft. Yn gyntaf rhaid cofio ei bod yn 
yr union fan lle safai gorsaf reilffordd 
y dre ar y lein o Ddinbych, Rhuthun a 
Chorwen. Cyrhaeddodd y rheilffordd 
Rhuthun yn 1863 a bu yma am gan 
mlynedd cyn mynd, fel nifer o rai 
eraill, yn aberth i fwyell Dr Richard 
Beeching. Nid oes fawr ddim i’n 
hatgoffa pa mor economaidd bwysig 
oedd y lein yn ei dydd - ond y mae 
Rhes y Rheilffordd a godwyd yn 
1864 bum munud i ffwrdd ar Stryd 
yr Orsaf ac fe geir golygfa dda o’r tai 
yn ystod ein trydedd daith isod.
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Cafodd yr hen Ganolfan Grefft 
(1982-2006) fywyd byr ond sionc 
iawn. Fe’i codwyd mewn petryal 
gydag orielau, gweithdai a bwyty ac 
enillodd iddi ei hun enw cenedlaethol 
a rhyngwladol oherwydd safon uchel 
yr arddangosfeydd. Erbyn dechrau’r 
21ain ganrif yr oedd Cyngor Sir 
Ddinbych sef perchennog yr adeilad 
a Chyngor Celfyddydau Cymru 
oedd yn gyfrifol am ddatblygiad 
y celfyddydau drwy’r wlad, yn 
benderfynol bod angen ariannu 
canolfan newydd. Y mae ynddi yn 
awr fwy o ofod i arddangos ynghŷd â 
safleoedd addysgol, chwe gweithdy 
a bwyty a buarth yn union fel o’r 
blaen. Agorwyd y Ganolfan newydd 
a gynlluniwyd gan Sergison Bates 
yn haf 2008 yn yr un man â’r hen 
un ac fel ei rhagflaenydd y mae iddi 
betryal canolog. Eithr ni ellir gwadu 
mai adeilad o’r 21ain ganrif ydyw, 
yn arbennig y giatiau o waith Brian 
Podschies a’r defnydd o sinc ar y to 
a rhan o’r muriau. Y mae’r to tonnog 
a’r muriau o liw tywodfaen yn creu’r 
syniad o agosatrwydd. Y mae yna 
hefyd ddogni helaeth o wydr yn eich 
wynebu wrth i chi gerdded i’r buarth 
ac y mae’n eich gwahodd yn gynnes 
i fynd i mewn i’r tair oriel helaeth; y 
mae nifer o arddangosfeydd yn 
dangos gwaith artistiaid lleol a 
chenedlaethol a rhyngwladol yn cael 
eu dangos yn rheolaidd ac y mae 
gwaith y crefftwyr preswyl hefyd yn 
eich croesawu. Cynlluniwyd y seddi 
gan Jim Partridge a Liz Walmsley a 
cheir hefyd yn y Ganolfan siop lyfrau 
arbenigol, a siop grefft a dylunio 
ynghŷd â phwynt gwybodaeth 
dwristaidd neu Borth Diwylliant.

Yn ôl yn awr i Stryd y Farchnad a 
cherdded yn ôl i ganol y dre.
Y mae yna dai golygus o’r 19eg ac 
20fed ganrif ar bob ochr i’r ffordd. 
Y mae talcen capel Bathafarn 
a godwyd er budd y Wesleiaid 
yn 1868 wedi ei wneud o frics a 
charreg ac y mae’r cerrig sylfaen yn 
awgrymu bod y capel wedi’i godi 
gyda chymorth rhoddion oddi wrth 
drigolion Lerpwl - Cymry Lerpwl 
mae’n fwy na thebyg ac Richard 
Owens, o Lerpwl a’i cynlluniodd.  
Codwyd y capel er cof am y 
Parchedig Edward Jones (1778-
1837) a fagwyd ym Mathafarn nid 
nepell o’r dref.  Yr oedd ef yn un 
o arloeswyr Wesleaeth Gymreig. Ar 
Stryd y Farchnad y safai’r Farchnad 
Anifeiliaid ar un adeg sef yn y fan lle 
mae archfarchnad y Co-op heddiw. 
Yn 1992 symudodd fymryn allan o’r 
dref i Ffordd Dinbych. Ar un adeg 
yr oedd Rhuthun gyfan yn edrych 
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yn debyg i farchnad wartheg gydag 
anifeiliaid ar werth ym mhob stryd. 
Y mae Stryd y Farchnad yn ein 
hatgoffa mai amaethyddiaeth yw 
craidd economeg y dref ac y mae 
Dyffryn Clwyd bob amser yn cael 
ei gyfrif yn un o ardaloedd mwyaf 
ffrwythlon y Deyrnas Unedig. Rwan, 
ma e Marchnad anifeiliaid bwrpasol 
wedi ei hadeiladu ger Glasdir.

Erbyn heddiw fodd bynnag y 
mae llywodraeth leol yn cyflogi 
nifer fawr. Y mae prif swyddfeydd 
Cyngor Sir Ddinbych ar ochr chwith 
Stryd y Farchnad. Diogelwyd y 
fynedfa wreiddiol, sydd yn dyddio 
o 1907, pan ddymchwelwyd yr 
hen swyddfeydd ar gyfer y Neuadd 
Sir newydd a godwyd yn 2004. 
Byddwch yn sylwi ar waith carreg 
arbennig wrth y fynedfa sydd yn 
cynnwys tywodfaen a chalchfaen (o 
chwarel Eyarth), ond y mae’r  pileri 
sglein yn bopeth ond lleol gan eu 
bod wedi eu gwneud allan o graig 
o Norwy a elwir larvikite. Ond cwbl 

ffug yw’r garreg ddefnyddiwyd i godi 
waliau isaf y swyddfeydd newydd. 
Y drws nesaf edrychwch ar y capel 
Presbyteraidd Saesneg gothig o’r 
19fed ganrif yn Stryd Wynnstay 
hefyd o galchfaen Eyarth ond yr 
oedd yr eglwys yno ryw 16 mlynedd 
o flaen y cyngor sir. Rhwng y ddau 
adeilad y mae’r gofeb ryfel ac yma 
gwelir carreg o fath arall -ithfaen 
crisial o Ddyfnaint neu Gernyw ond 
y mae’r pafin o’i gwmpas wedi’i 
wneud o lechen Gymreig.

Byddwch unwaith eto yn sylwi 
ar fwy o ddeunydd carreg wrth 
edrych ar Neuadd y Dref, yr hen 
orsaf dân a Neuadd y Farchnad 
ychydig yn uwch i fyny Stryd y 
Farchnad. Y mae’r galchfaen yma 
yn llwyd tywyllach a’r dywodfaen yn 
felyn. Edrychwch i fyny i weld y tŵr 
uchel yn y gornel ac i lawr i weld 
yr olygfa gerfiedig o’r cynhaeaf a 
wnaed gan Edward Griffith o Gaer. 
I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb 
mewn daeareg y mae yna ffosiliau 
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bracipod crwn yn y galchfaen, o 
gwmpas y ffenestri. Codwyd y 
ddau adeilad uwch-Fictoraidd eu 
harddull yn 1863-5 gan wneud i 
ffwrdd â’r hen neuadd o’r 17eg 
ganrif tref a marchnad ar Sgwâr 
Sant Pedr. Y mae neuadd y dref 
wedi cael ei defnyddio’n helaeth ar 
gyfer cyngherddau ac achlysuron 
cymdeithasol ond erbyn heddiw 
lleoliad i briodasau ydyw yn bennaf. 
Y mae’r drysau derw enfawr yn 
ardderchog. Y mae neuadd y 
farchnad yn dal i gael ei defnyddio 
i’w phwrpas gwreiddiol yn agored y 
rhan fwyaf o’r dyddiau yn ystod y 
gaeaf oddieithr.

Fel y dewch unwaith eto i Sgwâr 
Sant Pedr trowch am funud i’r dde 
i fuarth Gwesty’r Castell. Yn eich 
wynebu y mae Castledene, tŷ o’r 
16eg neu 17eg ganrif sydd wedi 
cael ei newid gryn dipyn - gyda’i 
ffrâm bren a’i do serth. Yr oedd 
efallai ar un adeg yn fragdy neu 
ddarllawdy. A dyma ni unwaith eto 
ym myd masnachwyr Rhuthun.

Ychydig gamau i fyny Stryd y 
Farchnad a dyma ni’n ôl ar y Sgwâr.
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Yr ydym wedi benthyca enw 
ein trydedd daith oddi wrth deitl 
cylchlythyr chwarterol Cymdeithas 
Ddinesig Rhuthun a’r Cylch sydd 
yn cyson gadw llygad ar strydoedd 
ac adeiladau’r dre. Y mae’r daith 
gerdded hon yn mynd â chi ar hyd y 
ddwy brif stryd siopa a llwybr cudd. 

Cychwynnwch gerdded y tu ôl i’r 
Hen Lys, ar Sgwâr Sant Pedr.
O edrych i lawr Stryd y Ffynnon fe 
welwch yn syth bod yna dai a siopau 
trawiadol ar y dde. Yn gyntaf fe 
welwch dalcen ffrâm pren uwchben 
siop ac yn ôl rhai dyma’r adeilad 
hynaf yn y dre ac un a oroesodd 
ymgyrch Owain Glyndŵr; os yw 
hynny’n wir yna y mae’n enghraifft 
brin o adeilad hanner pren o’r 
15eg ganrif. Yna sylwer ar adeilad 
gogoneddus o ganol y 19eg ganrif 
ac iddo fracedi sydd, yn addas 
iawn, wedi eu haddurno â ffrwythau 
gan mai dyma siop delicatessen 

Leonardo; y mae’n bosibl ei bod 
yn sefyll ar y fangre lle’r oedd tŷ 
neuadd canoloesol oedd yn rhan o’r 
adeilad hynafol drws nesaf. Ac yn 
olaf dyna Siop Nain sydd â thalcen 
hanner ffrâm bren o ddiwedd y 
15eg ganrif yn sefyll ar golofnau 
haearn o ddechrau’r 19eg ganrif. Yr 
oedd rhan o Siop Nain yn argraffdy 
yn ystod y 19eg ganrif a dyna lle 



o gwmpas y dre

20

Siop Leonardo.

Siop Nain.

slow walks welsh  10/2/09  09:31  Page 21

21

Capel Pendref.
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yn 1860 yr argraffwyd yr anthem 
genedlaethol (Wlad Fy Nhadau) gan 
Isaac Clarke (1824 -75).

Ychydig yn is i lawr ar y dde y mae’r 
ail gapel sydd yn werth sylw - Capel 
Annibynnol Pendref a godwyd yn 
1827 pan oedd codi capeli’n rhemp 
yng Nghymru. Hwn felly yw’r capel 
sy’n agored hynaf yn y dre. Y mae i’r 
meini sgwâr ar du blaen crwn y capel 
enw arbennig  sef ashlar; y mae’r 
tu blaen crwn wedi ei addurno â 
cholofnres ddeniadol o dan amlinell 
y to, talogfaen a chyntedd Tysgaidd.

Ar yr un ochr i’r stryd y mae Cwrt 
y Castell. Anodd dirnad mai tafarn 
o’r enw Cross Keys oedd yma yn 
y 19eg ganrif. Yn ddiweddarach 
yma yr oedd swyddfeydd Cyngor 
Dosbarth Gwledig Rhuthun ac y 
mae’n rhaid bod y cwrt wedi cael ei 
ddiberfeddu i greu’r ganolfan siopa 
a’r bwyty presennol.
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Gyferbyn fwy neu lai y mae Tŷ’r 
Goron, adeilad ffrâm pren o’r 17eg 
ganrif, hwn hefyd ar un adeg yn 
dafarn ond yn awr yn swyddfeydd a 
chaffi rhyngrwyd. Erbyn dechrau’r 
20fed ganrif yr oedd y dafarn wedi 
cau a siop gigydd wedi cymryd 
drosodd; ond yn ddiweddarach yr 
oedd yn wag ac yn dirywio nes i 
Gyngor Sir Ddinbych, y Cynulliad 
a’r Undeb Ewropeaidd ei arbed 
yn 2005. Cerddwch drwy’r giatiau 
i edrych ar y talcen ffrâm pren 
yn y cefn. Sylwch hefyd ar gerrig 
sef darnau allan o wahanfuriau a 
ddarganfuwyd yn ystod yr adferiad 
ac erbyn hyn wedi eu smentio i’r wal 
gan ein hatgoffa bod y diddordeb 
ysol mewn perchentyaetth yn 

rhywbeth sydd wedi bod gyda ni 
drwy’r oesoedd.

Y Manorhaus yw’r lle nesaf. Y mae’n 
sefyll ar ongl gywir i’r stryd, ei du blaen 
yn garreg a thri rhaniad yn dyddio o 
ddiwedd yr 18fed neu ddechrau’r 
19eg ganrif. Ar un adeg yr oedd yn dŷ 
o bwys, yna yn llety i ddisgyblion Ysgol 
Rhuthun ac wedyn yn gartref meddyg:  
heddiw gwesty ac oriel gelf sydd yma. 
Yr ochr draw yn Stryd y Llys ceir y cyn 
Wynnstay Arms (rwan yn dai preifat), 
neu’r Crossed Foxes fel y’i gelwid ar 
un adeg, adeilad hanner ffrâm bren ac 
yn dyddio meddir o 1549. Cafodd y 
teithiwr George Borrow flas mawr ar 
hwyaden i’w swper yma yn 1854 a 
nododd y digwyddiad yn ei gyfrol Wild 
Wales (1864). Ni allwn ddychmygu 
pam iddo alw Rhuthun yn dref 
anniddorol. Rhaid anghytuno’n frwd! 
Yr oedd y siop fechan ffrâm pren drws 
nesaf ar un adeg yn perthyn i’r gwesty 
ac yn cael ei defnyddio yn y 16eg 
ganrif neu gynt fel adeilad allanol. Y 
tu hwnt i’r Wynnstay lle mae Stryd y 
Ffynnon yn cyfarfod â Dog Lane ceir 
y Clwb Ceidwadol neu’r Plas Coch 
ar safle tŷ o’r 13eg ganrif a godwyd 
yn 1613 gyda thywodfaen o waliau 
Castell Rhuthun.
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Capel y Tabernacl.

Rhes y Rheilffordd.
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I gwblhau ein taith i lawr Stryd y 
Ffynnon deuwn yn awr at stryd o 
siopau o’r 20fed ganrif. Yn mae’r 
rhan hon yn cynnwys adeilad arferai 
fod yn sinema ond sydd erbyn 
heddiw yn Ganolfan Hen Bethau. 
Gyferbyn fodd bynnag y mae ein 
trydydd gapel sef y Tabernacl, 
Capel y Presbyteriaid Cymreig.  
Gellir yn hawdd ei alw yn gadeirlan 
yr anghydffurfwyr. Y mae’r tu 
mewn yn enfawr a lle i eistedd rhai 
cannoedd o bobl mewn seddau ar 
ffurf pedol. Codwyd y Tabernacl 

gan  Thomas Williams yn 1889-91 
pan oedd y Parchg. R Ambrose 
Jones (Emrys ap Iwan) yn weinidog 
yno. Yr oedd ef yn ymgyrchwr brwd 
dros hunan lywodraeth a thros 
hawliau’r iaith Gymraeg.

Cyn gadael Stryd y Ffynnon 
edrychwch draw ar y rhes o dai 
elwir Rhes y Rheilffordd a godwyd 
yn 1864, flwyddyn yn unig ar ôl 
agoriad y lein o Ddinbych drwy 

Rhuthun i Gorwen. Byddai’r trenau 
yn rhedeg drwy hafn o flaen y tai cyn 
croesi Stryd y Ffynnon ar eu ffordd i 
Gorwen. Llwybr troed ydyw heddiw.

Ewch yn ôl i fyny Stryd y Ffynnon nes 
cyrraedd Stryd y Llys a throwch i’r 
chwith i mewn iddi.

Galwyd hon yn Stryd y Llys gan mai 
yma, yn yr adeilad sydd heddiw 
yn Llyfrgell Gyhoeddus, y cedwid 
holl gofnodion y Brawdlysoedd. 
Codwyd yr adeilad yn 1785 ac fe’i 
defnyddid i wrando achosion llys 
tan ddechrau’r 1970au - a dyma’r 
ail adeilad yn y dref yn ymwneud 
â chyfraith a threfn. Y mae gofyn i 
Lysoedd Barn fod â thipyn o urddas 
a dyma pam efallai y codwyd 
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cyntedd o golofnau a bwau Doric 
yn ystod yr 1860au. Rhaid cymryd 
yn ganiataol bod yr adeilad llym 
yr olwg drws nesaf sef  Swyddfa’r 
Heddlu wedi’i leoli yma yn yr 
1890au am ei fod yn gyfleus i’r llys. 
Y mae’r Llyfrgell a agorodd yma yn 
nechrau’r 1990au yn dangos pa 
mor hwylus a hylaw yw’r adeilad 
gan fod yr oriel yn golygu ei fod yn 
adeilad deulawr. Y mae’n cynnwys 
casgliad o lyfrau ar hanes Rhuthun. 
Gofynnwch i’r Llyfrgellydd am 
gymorth. Y mae arddangosfeydd 
celf a chrefft yn cael eu cynnal yn 
gyson yn y cyntedd.

Cerddwch i fyny Stryd y Llys sydd 
yn cynnwys nifer o dai hyfryd o 
ddechrau’r 19eg ganrif gyda’u 
ffenestri bae. Wedi cyrraedd Stryd 
y Castell trowch i’r chwith ac yna 

bron yn syth i’r dde drwy giât gul i’r 
Cunning Green.  
O ble daeth yr enw? Dywed 
gohebydd yn y cylchllythyr O 
Gwmpas y Dre yn 2004 bod y gair 
‘cunning’ wedi dod o’r Hen Saesneg 
coney neu cony yn golygu cwningen 
neu groen cwningen. Dywed un 
arall mai’r gair Gymraeg cwningen 
ydyw. Beth bynnag am hynny y 
mae’n berffaith bosibl bod yna 
waren o wningod wedi bod yma ar 
un adeg er mwyn diwallu archwaeth 
arglwyddi’r castell efallai.

Heddiw llwybr cudd yw’r Cunning 
Green yn rhedeg rhwng muriau 
uchel Castell Rhuthun ar un ochr 
a Nant Clwyd y Dre ar yr ochr 
arall (neu Gardd yr Arglwydd fel y 
gelwid hi). Yn y man y mae’r llwybr 
yn ymledu fel y medrwch eistedd 



24

Stryd y Llys.

Cunning Green.

slow walks welsh  10/2/09  09:31  Page 25

25

slow walks welsh  10/2/09  09:31  Page 26

ar un o’r meinciau a chael cip ar 
yr olygfa ar draws toeau’r dref, y 
gerddi ac i lawr at y Carchar - awn 
yno cyn bo hir.

ON Ar adeg cynhyrchu’r llyfryn,  mae 
llwybr y Cunning Green ar gau dros 
dro.Nes fydd wedi ail agor,cerddwch 
i  ben draw Ffordd y Castell gan droi 
lawr Heol Clwyd Uchaf (y stryd yma 
ydi rhan olaf y daith ar dudalen 29)  
i waelod yr allt.  Trowch I’r chwith i 
Stryd y Felin wrth Porth y DŴr  i ail 
ymuno a’r daith.

Trowch i’r dde ar waelod y Cunning 
Green i Stryd y Felin

Y mae yn Stryd y Felin gilfach 
fechan o dai, rhai hen, rhai newydd. 
Yr oedd yma ar un adeg hen felin 
yn gwasanaethu’r Castell yn y 13eg 
ganrif. Y mae cryn dipyn o’r felin 
wedi cael ei hail-godi i greu fflatiau 

Rhuthun 1780. Y mae’n debyg 
mai yn yr union fan lle saif Porth 
y Dwr heddiw sef lle mae Stryd y 
Felin yn cyfarfod Heol Clwyd  roedd 
y fflodiart gwreiddiol. Y mae’r 
adeilad presennol sydd yn dyddio 
o’r 15eg ganrif yn hynach nag y 
mae’n edrych ac iddo golofnresi 
yn y muriau ar yr ochr. Yn 1586 
gwyddom mai’r melinydd Peter 
Moyle oedd yn byw yno.

Ar Heol Clwyd trowch i gael cip 
sydyn ar Bont Howkin (neu’r Bont 
Newydd) ar draws yr afon. Codwyd 
y bont wreiddiol a godwyd yn 1771 
ond wedi ei hadfer nifer o weithiau 
oddi ar hynny. Mae’r bont yn dal I’w 
gweld o dan yr un a arall. Yn 2007 
agorwyd Pont y Plant, sef pompren 
er mwyn medru croesi o Heol 
Clwyd i’r maes parcio yr ochr draw. 

Tŷ te Porth y Dŵr.

bychain ar gyfer pobl sengl; y mae 
dau dalcen o’r canoloesoedd wedi 
goroesi ynghŷd â ffenest bigfain. Ar 
un adeg yr oedd afon Clwyd, oedd 
yn porthi’r felin, yn cael ei chroesi 
gan fflodiart a cherddodd Thomas 
Pennant drwyddi ar ei daith drwy 
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Yn awr ewch yn ôl i fyny Heol Clwyd 
nes cyrraedd mynedfa Carchar 
Rhuthun.
Go brin bod yna lawer o drefi lle 
mae’r carchar yn brif atyniad i 
ymwelwyr! Yng ngogledd Cymru 
dim ond Rhuthun a Biwmares fedr 
ymfalchio yn y fath beth. Codwyd 
carchar neu “bridewell” ar y safle 
hwn yn 1654. Gwelir arysgrif yn 
uchel i fyny ar y wal yn datgan 
mai lle annymunol iawn oedd yr 
hen garchar. Dan ddylanwad y 
diwygiwr carcharau John Howard 
fe ddangosodd yr ynadon lleol 
drugaredd tuag at yr anffortunus 
drwy godi carchar newydd yn 1774, 
ei ehangu yn 1803 ac yn 1812, 
ychwanegwyd bloc arall yn arddull 
Carchar Pentonville, Llundain yn 
1867-8. Cauwyd y carchar yn 1916. 
Erbyn heddiw y mae wedi cael ei 
adfer ac y mae’n rhoi darlun byw o 
hanes carchardai ym Mhrydain. Hwn 
yw’r trydydd adeilad hanesyddol 

yn Rhuthun oedd yn ymwneud 
â chyfraith a threfn. Yn y carchar 
hefyd y mae Archifdy Sir Ddinbych 
lle medrwch olrhain hanes eich teulu 
drwy gael golwg ar y cofrestri plwy 
a ffurflenni cyfrifiad. Cysylltwch a 
Gwefan Cyngor Sir Ddinbych i weld 
pryd y mae ar agor.

Pentonville Block 
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Yn awr hoeliwch eich sylw ar  
Heol Clwyd...
Yn Heol Clwyd y mae safle marchnad 
canoloesol. O bobtu y mae yna 
siopau a thai hynafol ond oherwydd 
eu bod wedi cael eu rendro gyda 
sment, plastar neu ddeunyddiau 
eraill yn ystod eu hoes nid yw bob 
amser yn hawdd dyfalu pa mor hen 
ydyn nhw.

Gan gychwyn ar y dde yn rhif 51 y 
mae yna dŷ o’r enw Royal Oak sydd 
yn awgrymu wrth gwrs mai tafarn 
ydoedd ar un adeg. Yn y 19fed 
ganrif yr oedd wedi ei arwynebu 
â chalchfaen ond y tu ôl i hwnnw 
y mae yna adeilad ffrâm-bren o’r 
16eg-17eg ganrif. Yn rhifau 39-45 y 
mae’r pedair siop yn cuddio adeilad 
o’r 18fed ganrif. Tafarn arall oedd 
yn rhif 33, 35 a 37 (credwch neu 
beidio!) sef y Llew Coch; y mae eu tu 
blaen yn gyfoes ond y tu ôl y mae’r 
ffrâm bren yn dyddio o’r 16eg ganrif.

Ar yr ochr arall i’r stryd sylwer ar du 
blaen rhagorol hen siop sef rhif 36; 
ac yna braidd yn annisgwyl gwelir yr 
hanner ffrâm pren sydd yn y golwg 
yn i rif 34 sef Clwyd Bank lle mae’r 
adeilad yn ymwthio i’r stryd; yn y 
17eg ganrif fferm oedd Clwyd Bank 
ac y mae’r adeiladau allanol i’w 
gweld yn y cefn. Bu Joseph David 
Jones y cerddor yn byw yma. Yna yn 
sefyll allan gan ei fod mor wahanol 
i weddill y stryd y mae rhif 32 sef 
hen Westy’r Eryrod; Argraffwyr 
Fineline sydd yno erbyn hyn. Ond 
nid yw’n gwbl wahanol chwaith 
oherwydd yn ystod ei adferiad yn 
2005 daethpwyd ar draws drws yn 
dyddio o tua 1450 sydd yn golygu 
bod gan yr adeilad hwn, fel gweddill 
Heol Clwyd, hanes hen ac amrywiol. 
Ar y llaw arall cynnyrch y 19eg ganrif 
yw’r tu blaen trillawr ac am y rhan 
fwyaf o’i fodolaeth yr oedd wedi 
cael ei rendro. Yn ystod yr adferiad 
yn 2005 cafwyd gwared o’r rendro a 
chawsom weld y gwaith brics yn ei 
holl ogoniant.
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Yn rhif 16-18 y mae Elfair y siop 
lyfrau Cymraeg sydd yn dyddio o’r 
18fed ganrif ond ag iddi ffenestri 
siop o’r 19eg ganrif. Yn addas iawn 
ar y wal uwch ben y siop y mae yna
gopi o gerflun o ben Llywelyn Fawr 
(1175-1240), un o dywysogion 
pwysicaf Cymru a draenen yn ystlys 
y Saeson ganrif cyn i Owain Glyndŵr 
ymddangos. Cafwyd hyd i’r cerflun 
gwreiddiol wrth gloddio yn olion 
castell Deganwy ger Llandudno 
yng ngwanwyn 1966 ac y mae 
erbyn hyn yn ddiogel yn Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Yn 
ystod y 18fed ganrif hefyd y codwyd 
rhif 6 Heol Clwyd. Y mae’r stryd yn 
awr yn mynd yn fwy serth ac y mae 
i’r siopau seleri islaw ac ychydig 
yn uwch i fyny y mae tŷ cyffredin o 
ddiwedd y 18fed ganrif sydd erbyn 
hyn yn siop.

Yr ydych erbyn hyn bron â 
chyrraedd yn ôl i Sgwâr Sant Pedr. 
Trowch yn ôl am funud at y triongl 
sydd yn gwahanu Heol Clwyd a 
Heol Clwyd Uchaf.
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Fel yr ydych yn troi i ddringo 
Heol Clwyd Uchaf yr oedd yna 
tan yn weddol ddiweddar furlun 
mawr ar y wal yn datgan bod 
Maer a Chorfforaeth Rhuthun yn 
eich croesawu. Oes y mae gan 
Rhuthun Faer sydd yn cael ei ethol 
yn flynyddol ac y mae yma hefyd 
Gyngor Tref ond un gyda phwerau 
cyfyng o’i gymharu â’r hyn oedd yn 
digwydd gynt oherwydd diflannodd 
y ‘Gorfforaeth’ ddiwedd yr 1970au 

pan ad-drefnwyd llywodraeth leol. 
Wrth y gyffordd yma, saif cofeb I 
Tom Pryce gwr lleo l Credai rhai y 
byddai wedi bod yn bencampwr 
F1 rhyw ddydd ond  fe’I lladdwyd 
mewn damwain yng Ngrand Prix  
De Affrig yn 1977.  Dadorchuddwyd 
y gofeb ar Fehefin 11, 2009, y 
diwrnod  y byddai wedi dathlu ei 
benblwydd yn 60 oed.

Ac yna o’r diwedd dyma ni yn Heol 
Clwyd Uchaf. Y mae rhif 6 (Annie’s 
Tearooms) yn dŷ carreg hyfryd o’r 
18fed ganrif. Yn uwch i fyny ar y 
dde y mae’r Siop Lyfrau sydd yn 
llawer cynharach, efallai’r 16eg 
ganrif neu hyd yn oed y 15eg. Y 
mae wedi newid cryn dipyn - ac - ie  
‘rydych yn iawn - tafarn ydoedd ar 
un adeg sef y Spread Eagle a hynny 
yn ystod y 18fed a’r 19eg ganrif. Os 
hoffech fynd i sbrotian y tu mewn 
medrwch weld y ffrâm bren yn dal 
yn gyfan. Gyferbyn y mae rhif 2 a 
2a a 4 a 4a, ac yn dyddio o’r 18fed 
a dechrau’r 19fed ganrif. Y mae i’r 
bwyty ‘On the Hill’ ar y dde fynedfa 
siop yn dyddio o 1900 - gweddol 
newydd felly! Yr ydych o fewn 
cam neu ddau i Sgwâr Sant Pedr 
unwaith eto ac y mae trydedd daith 
drwy Rhuthun wedi ei chwblhau.
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Hyderwn eich bod wedi mwynhau 
cerdded yn araf deg o gwmpas 
Rhuthun. Os ydych yn dal yn 
frwdfrydig ac yn llawn egni medrwch 
wneud tair taith y tu allan i’r dre i weld 
adeiladau perthnasol. Mae tipyn o 
waith cerdded felly mae’n bosib yr 
hoffech fynd â’ch car i’r man cychwyn 
a cherdded o’r maes parcio.

Yn gyntaf ewch i lawr Heol Clwyd 
nes cyrraedd Stryd Mwrog (lle mae 
digonedd o le i barcio ar y stryd o 
flaen y rhes o dai cerrig o’r 19eg 
ganrif y mae tu blaen rhifau 5 a 7 
ac 137 yn cuddio adeiladau o’r 
17eg ganrif.) Ar gornel y stryd y 
mae Gwesty Park Place. Y bwriad 
oedd mai hwn fyddai gwesty’r 
rheilffordd ond wedi cwynion gan 
dirfeddianwyr aeth y lein i gyfeiriad 
gwahanol. Rhwng Stryd Mwrog 
ac afon Clwyd yn Maes Ffynnon 
(edrychwch wrth rif 18) ar un 
adeg fe safai un o ddiwydiannau 

prin y dref - R Ellis a’i Feibion, 
masnachwyr dŵr mwyn (cofiwn 
hefyd am un arall tebyg, y Cambrian 
Waters a sefydlwyd yn 1854 yn 
Heol y Parc). Tua pen draw Stryd 
Mwrog ar y chwith y mae Canolfan 
Gymdeithasol newydd Llanfwrog, 
enghraifft o bensaerniaeth yr 21ain 
ganrif. Adeilad crwn ydyw wedi’i 
orchuddio â phren ac y mae’n 
olygfa annisgwyl. Gerllaw y mae 
cyrtiau tennis a chyfleusterau 
chwaraeon eraill er budd y dref. 
Ewch i fyny’r allt nes cyrraedd 
Eglwys Sant Mwrog ar y dde, 
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Eglwys Sant Mwrog.

Rose Cottage.
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eglwys sydd fel Sant Pedr ag iddi 
gorff dwbl ac hefyd gyntedd ffrâm 
pren hyfryd. Y mae’r tŵr yn hynach 
na gweddill yr eglwys ac yn dyddio 
efallai o’r 14eg ganrif. Y mae porth 
y fynwent yn dyddio o’r 17eg ganrif 
mae’n debyg ond fe adnewyddwyd 
peth o’r gwaith coed yn y 19eg 
ganrif. Efallai y byddwch yn ceisio 
dyfalu beth oedd pwrpas yr adeilad 
bychan ar waliau’r eglwys - mae’n 
dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif 
ond enghraifft brin ydyw o dŷ hers.

Ar gyrion y dref y mae yna nifer o dai 
hanesyddol gwych yn amrywio o Tŷ 
Gwyn, cartref ffrâm bren o’r 16eg 
ganrif, a Glan yr Afon a Bryn Ffynnon 
(1746), maent oll tu hwnt i  Eglwys 
Llanfwrog; o’r 18fed ganrif; tŷ neuadd 
to gwellt o’r yn Heol Cerrig yw Tŷ 
Cerrig yn dyddio nol  i  1501. Tai preifat 
ydynt i gyd wrth gwrs a rhaid edrych 
arnynt o’r ffordd. Ar y llaw arall y mae’r 
Old Cross Keys o’r 18fed ganrif yn 
agor ei ddrws i’r cyhoedd!

Ewch yn ôl i waelod Stryd y 
Farchnad (y mae yna faes parcio 
reit gyfleus gyferbyn â Neuadd 
y Dref ond os ydych yn dymuno 
mynd i weld ambell i arddangosfa 
yn y Ganolfan Grefft fe gewch 

bod yna ddigonedd o le i barcio 
yn y fan honno). Croeswch wrth 
Tesco, cerddwch i fyny’r briffordd 
ac ar hyd ffordd heb ei thrin i’r 
chwith lle mae Wernfechan a Bryn 
Goodman yn cwrdd, edrychwch 
ar ddwy fila Fictoraidd, Coetmor a 
Dedwyddfa wedi eu cynllunio gan  
gwmni enwog Douglas a Fordham 
Caer yn yr 1880au.

Yng waelod Stryd y Ffynnon 
cerddwch i fyny Stryd y Rhos ac 
edrych i’r chwith ar y bwthyn to 
gwellt. Y mae ein taith gerdded 
o gwmpas Rhuthun wedi mynd 
heibio nifer o adeiladau ffrâm pren, 
y rhan fwyaf ohonynt yn perthyn yn 
wreiddiol i bobl gefnog y dre. Ond y 
mae Rose Cottage yn wahanol gan 
bod hwn yn enghraifft brin o gartref 
lle’r oedd pobl llawer is eu safle yn 
y gymdeithas yn byw. Adferwyd fel 
tŷ preifat ddechrau’r 21ain ganrif.  
Ar y gornel gyferbyn, saif hen Gapel 
y Rhos  a ail leolwyd  i adeilad 
newydd a newidwyd yr enw i Gapel 
y Tabernacl yn 1891 (gwelert 23). 
Yn nes ymlaen arhoswch i edrych 
ar Ysgol Rhuthun y soniwyd amdani 
pan oeddym yn Eglwys Sant Pedr. Y 
mae hon wedi etifeddu traddodiad 
hir o arloesi addysgol ac y mae’r 
adeilad hwn yn dyddio o 1891-2 
ac fe’i cynlluniwyd gan Douglas a 
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Fordham; fe’i codwyd o galchfaen 
ac y mae’r ysgol megis Castell 
Rhuthun yn gofadail i hoffter pobl 
oes Victoria o bensaerniaeth gothig.

Yn olaf ac yn addas iawn yn ôl i’r 
cychwyn. Ar waelod Stryd y Ffynnon 
croeswch y ffordd wrth y groesfan 
pelican. A cherdded i fyny Stryd 
Llanrhydd i weld esiampl dda o 
sylfeini tywodfaen Rhuthun. Daliwch 
i  gerdded ac yn y man cymeryd 
y fforch i’r chwith nes cyrraedd 
Llanrhydd ei hun. Y mae eglwys 
Sant Meugan yn ddigon hygyrch. Y 
mae’n sefyll ar safle adeilad llawer 
mwy hynafol, mor hen â’r 7fed 
ganrif efallai, Dyna fam eglwys y 
dref. Y mae’n debyg ei bod ar glo 
ond mae’n ddigon hawdd cael yr 
allwedd oddi wrth Warden Rhuthun 
(yn y Cloisters, Heol yr Ysgol). Y 
mae hi’n werth mynd i mewn i weld 
y casgliad o gofiannau i’r teulu 
Thelwall y soniwyd amdanynt yn 
Nantclwyd y Dre. Y mae’r gofadail 
i John Thelwall (fu farw 1586) a’i 
wraig Jane (1585) yn arbennig o 
gain. Yn y fynwent gerllaw y mae 
yna garreg fedd i ddau o foneddwyr 
y ffordd fawr sef dau gardotyn ac 
un i filwr Rhufeinig y cafwyd hyd i’w 
weddillion rywdro wrth wneud rhyw 
waith adeiladu yn y dref. A dyna’n 
wir fynd â ni yn ôl i’r dechreuad!


