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Teithiau cerdded

Yr Wyddgrug
Mae’r llwybr cerdded hwn yn eich tywys o gwmpas llefydd o bwys yng ngwaith a bywyd y nofelydd Daniel 
Owen ac adeiladau hanesyddol eraill tref Yr Wyddgrug.
Mae’r rhan fwyaf o’r daith hon ar y gwastad yng nghanol tref Yr Wyddgrug. Mewn achosion lle mae’r daith yn gadael y 
prif strydoedd, mae yna opsiwn A (hawdd) a B (ychydig yn hirach.) 

Ceir sawl maes parcio yn y dref (e.e. Love Lane, Heol y Brenin a Stryd Newydd. Prisiau’n cychwyn o 20c) Mae 
cyfleusterau cyhoeddus wedi eu lleoli ym maes parcio Stryd Newydd (ger Capel Bethesda.)

Mae’r daith yn cychwyn y tu allan i Llyfrgell ac Amgueddfa Yr Wyddgrug (Ffordd yr Iarll / Sgwâr Daniel Owen)
       
   1. Cerflun Daniel Owen 

Ar y sgwâr mae cerflun Daniel Owen a wnaed o efydd gan W. Goscombe John, 
cerflunydd enwog iawn a oedd yn edmygydd o waith Daniel Owen.
Ar y cerflun mae’r geiriau “Nid ir doeth ar deallus yr ysgrifennais ond i’r dyn 
cyffredin.” Cymerwch olwg manwl ar y cerflun a sylwch ar y llyfr yn ei law dde. 
Beth sy’n rhyfedd amdano? 

Mwy am y cerflun ar wefan Yr Wyddgrug BBC Lleol - 
bbc.co.uk/cymru/gogleddddwyrain/safle/wyddgrug/

2. Arddangosfa Daniel Owen
  
Ar agor Llun, Mawrth, Iau a Gwener o 9.30am – 7pm, dydd Mercher 9.30am – 
5.30pm a dydd Sadwrn 9.30am – 3pm. Ffoniwch o flaen llaw i wneud yn siŵr fod 
y llyfrgell ar agor. Mae lifft ar gael i gyrraedd y llawr cyntaf.

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2009. Cedwir pob hawl. Rhif Trwydded yr  Arolwg Ordnans 100019855

Opsiwn A

Opsiwn BBryn y 
Beili

Parc y Dref

  A541

Ffordd Victoria 

Stryd Grosvernor

Stry
d Milfo

rd 

Llys

Y Stryd Fawr

 B5444

A5119

A5
11

9

         A541

Stryd Gaer
Afon Alun

Stryd Tyddyn 

1
StStSt

AA5A

Y

4

5

6

7

8

9

3 2

Opsiwn A

Opsiwn B



Ymwadiad - Awgrymir eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y wefan hon gan gadw at y ffyrdd a nodir yn unig. Dylid cerdded y teithiau mewn 
cwmni ac yng ngolau dydd, gan wisgo esgidiau addas. Nid yw’r BBC yn gyfrifol am iechyd a diogelwch y rhai sy’n ymgymryd â’r teithiau hyn.

2bbc.co.uk/cerdded

Teithiau cerdded
Mae’r arddangosfa ar y llawr cyntaf. Wrth ddringo’r grisiau sylwch ar y ffenestr liw 
o waith yr artist Chris Bird - Jones. Os ydych yn cymryd y lifft i’r llawr cyntaf, mae 
modd gweld y ffenestr liw o dop y grisiau. Dadorchuddiwyd y ffenestr ym 1995, 
blwyddyn nodi canmlwyddiant marw Daniel Owen. Ceir cyfeiriadau at ei nofelau 
yn y geiriau “True to nature” (Rhys Lewis) a “Vital spark” (Enoc Huws)

Mae’r ffenestr yn ddarlun o dref Yr Wyddgrug a’r cyffiniau a nifer o ddarluniau 
eraill. Gallwch dreulio amser yn yr arddangosfa ar y llawr cyntaf, lle mae 
portreadau o Daniel Owen, hen ddillad a hen gadair Eisteddfod sir Ddinbych 
1892 ymhlith hen greiriau eraill. Yma hefyd mae arddangosfa sef dwy ystafell y tu 
nôl i wydr, lolfa a gweithdy Daniel Owen. Gwelir cerflun o gŵyr o’r dyn ei hun yn 
myfyrfio y tu nôl i ddesg. 

Mwy am y ffenestr liw a’r arddangosfa ar wefan Yr Wyddgrug BBC Lleol -
bbc.co.uk/cymru/gogleddddwyrain/safle/wyddgrug/

3. Canolfan Gymunedol Daniel Owen

Ewch allan o’r Llyfrgell yn ôl i sgwâr Daniel Owen ac i’r adeilad drws nesaf, sef 
Canolfan Gymunedol Daniel Owen. (Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am – 
5pm.) Ewch i mewn ac i fyny’r grisiau ar y dde.

Ar y wal wrth fynd i fyny’r grisiau fe welwch lun trawiadol o waith yr arlunydd P J 
Crook. Comisiynwyd y darlun i ddathlu pen blwydd y Ganolfan yn 25 mlwydd oed 
yn 1998.

Mwy am y llun ar wefan Yr Wyddgrug BBC Lleol - 
bbc.co.uk/cymru/gogleddddwyrain/safle/wyddgrug/

Yn ôl allan i Sgwâr Daniel Owen eto a cherddwch o dan y bwa i lawr y stryd siopa 
(Canolfan Siopa Daniel Owen) gan fynd heibio Neuadd y Farchnad ar y dde. 
Cyrhaeddwch Stryd Newydd. 

4. Capel Bethesda

Yn gyntaf ewch i’r dde a chroesi’r ffordd fawr at gapel Bethesda. 

Dyma’r capel y mynychai Daniel Owen.  
Trowch yn ôl i lawr Stryd Newydd y ffordd y daethoch a chroeswch y ffordd yn ôl. 
O’ch blaen ar ochr chwith y ffordd fawr fe welwch dafarn Y Pentan.  

5. Y Pentan

Mae plac ar y wal yn nodi mai yma, pan oedd yn siop deiliwr i Daniel Owen, yr 
ysgrifennodd rai o’i nofelau. (Mae hen lun yn yr arddangosfa yn y Llyfrgell yn 
dangos sut yr edrychai’r stryd pan oedd siop Daniel Owen ar y safle hwn.)

Gyferbyn â’r Pentan mae Siop y Siswrn, sef siop Gymraeg y dref – y ‘siswrn’ yn 
yr enw’n cyfeirio at y cysylltiad â’r teiliwr. 

bbc.co.uk/cymru/gogleddddwyrain/safle/wyddgrug/
www.bbc.co.uk/cymru/gogleddddwyrain/safle/wyddgrug/
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Ewch ymlaen ar hyd y stryd hon, ac ar y gornel rhwng Stryd Newydd a’r Stryd 
Fawr fel welwch fanc Lloyds ar y chwith. Ewch i flaen yr adeilad a gwelwch 
blac ar y wal yn nodi mai dyma leoliad yr hen Neuadd Ymgynnull a Neuadd y 
Farchnad 1849.

Croeswch y ffordd ar y Stryd Fawr ac ewch i lawr Stryd Gaer. Byddwch yn pasio 
yr orsaf fysiau ar y chwith. Ewch ymlaen ymhellach ac ar y chwith fe welwch hen 
adeilad. Sefwch yma (â’ch cefn at yr adeilad) ac edrychwch o’ch blaen. 

Dyma leoliad terfysg Yr Wyddgrug yn 1869. (Mae Daniel Owen yn sôn am y 
terfysg  hwn yn ei nofel Rhys Lewis - glofa ‘Caeau Cochion’ yn y nofel oedd glofa 
‘Leeswood Green’ ger Yr Wyddgrug.

6. Hen Lys Barn 

Y tu cefn i chi ar Ffordd Gaer mae’r Hen Lys Barn (i’w weld ewch i fyny’r grisiau, 
mae’r adeilad y tu nôl i’r adeilad ar Stryd Gaer.) Gwelwch blac glas ar y wal.

Yn yr adeilad hwn y cynhaliwyd achos llys Terfysg Yr Wyddgrug yn 1869 a honnir 
bod olion bwledi o’r terfysg hwnnw ar y waliau hyd heddiw. 

O’r fan hon mae yna ddau ddewis i’r daith, opsiwn A yn cario ymlaen neu opsiwn 
B i fynd ychydig ymhellach i weld bedd Daniel Owen. O’r fan hon bydd yn cymryd  
tua 10 – 15 munud un ffordd i weld y bedd. (Os na ddymunwch fynd at y bedd, 
cariwch ymlaen gydag opsiwn A.)

7. Bedd Daniel Owen (Opsiwn B)

Ewch yn ôl i flaen yr adeilad ar Ffordd Gaer. Fe welwch lôn o’ch blaen, sef Stryd 
Tyddyn. Dilynwch y ffordd hon o gwmpas i’r dde i lawr Stryd Grosvenor. Yna 
trowch i’r chwith i lawr Ffordd Victoria. Byddwch yn pasio Ysgol gynradd Bryn 
Coch ar y dde a chaeau pêl-droed ar y chwith. Cerddwch am tua 10 munud. O’ch 
blaen ar Ffordd Alexandra mae mynedfa i fynwent Yr Wyddgrug. Croeswch y 
ffordd a mynd i mewn. Wrth gyrraedd y maes parcio bach tu fewn y fynedfa, ewch 
i’r dde a gwelwch arwydd at fedd Daniel Owen. Mae’r bedd i’r dde o’r llwybr. 

Ewch yn ôl yr un ffordd (i fyny Ffordd Victoria at Stryd Grosvenor a Stryd Tyddyn) 
at yr hen Lys Barn ar Stryd Gaer ac ail ymuno â’r daith (opsiwn A isod.)

Opsiwn A – dyma lle mae’r daith yn ail gychwyn ar ôl ymweliad â’r bedd. 

Ewch y tu cefn i’r hen Lys Barn, dilynwch y ffordd trwy’r maes parcio, a phasio’r 
Orsaf Heddlu. Dilynwch y ffordd trwy’r orsaf fysiau ac i’r dde i Heol y Brenin. 
Cerddwch i’r chwith yn ôl am gyfeiriad canol y dref, ac i’r Stryd Fawr.

Trowch i’r dde i fyny’r Stryd Fawr heibio’r siopau a gwelwch Eglwys Santes Fair 
yn edrych i lawr dros y dref. 
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8. Eglwys Santes Fair 

Yma y mae beddgist yr artist Richard Wilson (mae’r bedd i’w weld ar y dde  
wrth i chi gerdded trwy’r maes parcio ger mynedfa’r Eglwys.) 

Ewch o gwmpas gydag ochr yr Eglwys i’r tu blaen ac edrychwch i fyny ar y 
pinaclau ar yr ochr chwith ar gornel Porth y De. Gwelwch ar waelod y pinaclau 
wedi eu cerfio yma wynebau Oliver Cromwell (ar y dde) a David Lloyd George (ar 
y chwith). Cafodd y wynebau hyn eu cerfio pan atgyweiriwyd y porth gan deulu 
Davies – Cooke yn 1911, gallwch ddarllen fwy am yr hanes yma yn yr Eglwys. 

Ewch yn ôl i lawr i’r Stryd Fawr. Gallwch ddilyn un o ddau lwybr o’r man hwn. 

 
 9. Man geni Daniel Owen – Maes y Dre a Cae’r Ffynnon (Opsiwn B)  

Tua 10 munud o’r fan hon gan ddilyn palmant yr holl ffordd. Trowch i’r dde a 
dilynwch y ffordd (arwydd Dinbych (A541)) i weld lle ganwyd Daniel Owen. 
Byddwch yn pasio Capel Pendref ar y chwith ac ymlaen ymhellach, Gwesty Bryn 
Awel ar y dde. Byddwch yn dod at brif ffordd, croeswch ac ewch i’r chwith.

Mae’r tŷ lle ganed Daniel Owen yn Hydref 1836 bellach wedi ei ddymchwel, ond 
gwelir garreg ar ochr y brif ffordd ym Maes – y – Dre yn nodi’r man lle bu’n byw o’i 
enedigaeth tan 1889. 

Croeswch y ffordd fawr yn ôl i’r un cyfeiriad. 

Ar y dde wrth i chi gerdded am yn ôl mae Cae’r Ffynnon – tŷ mawr gwyn yr 
adeiladodd Daniel Owen wedi llwyddiant ei nofel Rhys Lewis. Symudodd yma o’i 
gartref yn Long Row ar draws y ffordd yn 1889 gyda’i chwaer, ond pan fu hithau 
farw flwyddyn yn ddiweddarach symudodd Daniel Owen yn nes at ei siop yn y 
Stryd Newydd.

  
Ewch yn ôl yr un ffordd at yr Eglwys. Ail ymunwch ag Opsiwn A isod. 

Opsiwn A yn ôl i lawr y Stryd Fawr – os nad ydych am gerdded at fan geni 
Daniel Owen

Gyferbyn â’r Eglwys fe welwch dŷ rhif 76 (drws du) yr unig dŷ preswyl ar ôl 
ar y stryd (bellach yn fflatiau.) Edrychwch i lawr a gwelwch grafwr esgidiau a 
ddefnyddiwyd i lanhau esgidiau flynyddoedd yn ôl.

Ewch yn ôl i lawr y Stryd Fawr ac ar y dde mae Banc Barclays gyda phlac glas yn 
nodi man geni y cerddor John Ambrose Lloyd. Trowch i’r dde i lawr Heol yr Iarll yn 
ôl am y Llyfrgell i orffen y daith.

Diolch yn fawr i Mr Philip Lloyd, Yr Wyddgrug am bob cyd-weithrediad wrth baratoi’r 
daith hon. 

Am fwy o wybodaeth am fywyd Daniel Owen a’i gysylltiad â thref Yr 
Wyddgrug:

– Llafar Gwlad (Gwasg Carreg Gwalch) rhifynnau 97 a 99.
– Daniel Owen a’i fyd – and his world gan R K Matthias a T Ceiriog Williams   

(argraffwyd gan Archifdy Clwyd)
– Hefyd cliciwch ar y dolenni yn y ddogfen hon ac ar bbc.co.uk/cerdded/yrwyddgrug

www.bbc.co.uk/cymru/gogleddddwyrain/safle/wyddgrug/

