
Dilyn ôl traed Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru 
 

Yr Athro Carol Tully: Athro Almaeneg/Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr), Prifysgol Bangor;  

Rita Singer: Swyddog Ymchwil, Prifysgol Bangor, a Susan Fielding: Uwch Ymchwilydd 

(Adeiladau Hanesyddol), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

 

Prosiect wedi’i gyllido gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yw ‘Teithwyr 

Ewropeaidd i Gymru 1750-2010’. Fe ddechreuodd yn 2013 fel menter ar y cyd rhwng 

Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe. 

Daethpwyd o hyd i nifer enfawr o ddisgrifiadau o Gymru gan deithwyr Ewropeaidd ers 

hynny, y mwyafrif ohonynt yn y Ffrangeg neu’r Almaeneg. Darganfu’r ymchwilwyr 

amrywiaeth o resymau dros ddod i Gymru: roedd rhai’n ceisio rhamant y wlad wyllt, rhai’n 

sbïwyr diwydiannol, ac eraill yn garcharorion rhyfel a ffoaduriaid.  

 

Chwith: Alphonse Dousseau, Abermo, Cyfrol Ddarluniau 405, Wikimedia Commons, Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru. De: Awyrlun o Abermo, Coflein, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 
 

 

Yn yr haf 2017, ar ôl i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

ddod yn bartner, dechreuwyd datblygu gwefan newydd 

sbon i’w defnyddio gan ddarpar dwristiaid ac unrhyw un 

sydd â diddordeb cyffredinol yn nhreftadaeth a hanes 

modern Cymru. Ceir ar y wefan ddeg llwybr sy’n croesi 

Cymru gyfan ac yn rhoi cyfle i dwristiaid ddarganfod 

y wlad drwy lygaid teithwyr Rhamantaidd a 

Fictoraidd. Cynhwysir disgrifiadau’r teithwyr 

Almaenig a Ffrengig, ynghyd â dogfennau 

hanesyddol megis paentiadau, ffotograffau a hen 

fapiau o gasgliadau helaeth y Comisiwn Brenhinol. 

Hefyd, defnyddir cynhyrchion digidol newydd i 

ailgreu Cymru’r gorffennol, ddau gan mlynedd yn ôl.  

Abaty Tyndyrn: 

cafodd adnoddau 

yng nghasgliad CBHC 

eu defnyddio i greu 

profiad realiti 

rhithwir. 

https://www.bangor.ac.uk/ml/staff/tully.php
https://www.bangor.ac.uk/ml/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/ml/
https://rcahmw.gov.uk/home/
http://etw.bangor.ac.uk/about-project
http://etw.bangor.ac.uk/about-project


Bydd twristiaid heddiw yn gallu archwilio ailgread rhithwir o Abaty Tyndyrn a sut y byddai 

wedi edrych i ymwelwyr gyda’r nos yn ystod y cyfnod Rhamantaidd, yn ogystal ag ailgread o 

waith haearn tanllyd Merthyr Tudful. 

 

Mae’r prosiect ‘Teithwyr Ewropeaidd’ a’r Comisiwn Brenhinol yn falch o lansio’r wefan 

newydd hon ar achlysur cynhadledd Gorffennol Digidol 2018. 


