
DECHRAU ARNI
Mae astudio hanes eich stryd fawr yn eithaf tebyg i gynnal ymchwiliad. Mae
pob darn o wybodaeth rydych yn ei gasglu yn gliw i’ch helpu i greu darlun o’r
hyn a ddigwyddodd, pryd, pam a sut.

Dechreuwch eich ymchwiliad gyda’r hyn a wyddoch. Yna, gallwch
fynd i’ch llyfrgell a’ch archif lleol a siarad â phobl wyneb yn wyneb i
greu stori eich stryd fawr drwy’r oesoedd. Bydd y llyfryn hwn yn
rhoi awgrymiadau i chi roi cynnig ar bob un o’r dulliau hyn.

Ymchwilio ar eich pen eich hun

Beth am ganolbwyntio ar un neu ddwy siop? Fwy na thebyg, ar
ddechrau eich gwaith ymchwil, bydd rhai siopau yn sefyll allan yn
fwy deniadol na’i gilydd, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i hen
ffotograff diddorol a fydd yn helpu i roi ffocws i’ch gwaith ymchwil. 
Bydd eich canfyddiadau yn ddelfrydol i ychwanegu at oriel ffotograffau 
Turn Back Time yn nes ymlaen.

Gweithio mewn grwpiau

Os ydych yn bwriadu mynd yn ôl mewn amser fel prosiect i’r teulu neu gyda
grŵp cymunedol, gallwch ymchwilio i res o sawl siop neu eich stryd fawr
gyfan. Yna, gallwch ychwanegu sawl llun at oriel ffotograffau Turn Back Time 
i rannu eich canfyddiadau. 

Byddwch yn sensitif

Cofiwch y byddwch yn cael gafael ar wybodaeth am y gorffennol ac 
o bosibl am berthnasau pobl eraill neu’r busnesau roeddent yn 
eu rhedeg. Cofiwch drin eich gwybodaeth mewn
modd sensitif, yn arbennig os byddwch yn
penderfynu ceisio cael gwybod mwy drwy siarad
â phobl wyneb yn wyneb.
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Y STRYD FAWR
Mae’r stryd fawr wedi bod yn gefndir i newidiadau
dramatig ym mywyd Prydain; o rewi bwyd i ddogni, 
y dirwasgiad i roc a rôl hyd at ddyfodiad y ganolfan siopa
fodern. Drwy ddysgu am ei gorffennol a sut mae wedi
addasu er mwyn goroesi, gallwn ddeall y ffordd y mae
heddiw a beth a allai fod yn y dyfodol.

Cliwiau cyntaf

Cyn i chi ddechrau ar eich gwaith ymchwil, ewch am dro
ar hyd eich stryd fawr ac edrychwch ar ei golwg heddiw.
Wrth i chi gerdded i fyny ac i lawr, gwnewch nodyn o’r
hyn a welwch nawr a’r hyn rydych chi’ch hun yn ei gofio
am y stryd fawr. Fwy na thebyg, mae siopau yna sydd
wedi newid dwylo sawl gwaith tra’ch bod wedi bod 
yn yr ardal, felly dychmygwch beth y gallech chi gael
gwybod am y gorffennol pell.

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, camwch yn ôl ac
edrychwch i fyny ar yr adeiladau - yn aml mae hen
arwyddion neu enwau wedi’u paentio ar y bricwaith sydd
ar ôl o ddefnyddiau eraill.

Nawr edrychwch i lawr. Efallai y byddwch yn gweld
marciau anarferol ar y palmant lle roedd waliau yn arfer
bod, hen ddrysau ag arwyddion o’r gorffennol neu hyd
yn oed seler enfawr a allai nodi bod adeilad yn arfer bod
yn dafarn. Cofiwch - gallai rhai adeiladau sydd bellach yn
dai fod yn siopau ar un adeg. Cadwch olwg am ffenestri
blaen mawr a allai fod yn flaenau siopau ar un adeg.

Gwnewch nodyn o’r holl gliwiau rydych yn eu canfod neu
cymrwch ffotograff ohonynt, ac unrhyw gwestiynau y
maent yn eu codi. Pan fyddwch yn dechrau ymchwilio,
bydd y cwestiynau hyn yn eich rhoi ar ben y ffordd.

Mae plant wrth eu bodd yn
tynnu lluniau neu’n cymryd
ffotograffau. Ewch â nhw am
dro o gwmpas y dref a gallant
gofnodi’r cliwiau i chi.
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BETH RYDW I’N CHWILIO AMDANO?
• Ffotograffau

• Hen gynhyrchion, pecynnau a brandio

• Erthyglau o bapurau newydd

• Copïau o gofnodion lleol

• Hanes llafar - recordiadau a nodiadau rydych wedi’u gwneud 
wrth siarad â phobl sy’n cadw siopau a phreswylwyr

Pa mor hen yw fy ffotograff?

Mae ffotograffau yn ffynhonnell wych o wybodaeth. Os nad ydych 
yn sicr o ba gyfnod y mae eich ffotograffau yn dod, gofynnwch rai
cwestiynau i chi’ch hun i’ch helpu i nodi pryd y cawsant eu tynnu:

• Ydyn nhw mewn lliw, yn ddu a gwyn neu mewn tonau sepia?

• Pa fath o bapur maent wedi’u hargraffu arno?

• A oes unrhyw nodiadau ar y cefn? Os felly, beth mae’n 
ei ddweud?

• Os oes pobl yn y ffotograff, beth maen nhw’n ei wisgo?

• Os oes cerbydau, pa rai ydynt? A allwch weld rhif y cerbyd 
i’ch helpu i nodi’r flwyddyn?

• A oes unrhyw ddodrefn ar y stryd? (Blychau post, lampau stryd,
arwyddion ffordd, goleuadau traffig ac ati)

• A oes unrhyw gliwiau eraill? Edrychwch ar y gorwel a’r coed ac am 
dirnodau y gallwch roi dyddiad arnynt, er enghraifft cofebau rhyfel neu
ffynhonnau trefi.

Bydd rhai enghreifftiau o hen ffotograffau ar grŵp Flickr Turn Back Time. 
Ewch i: bbc.co.uk/history

Gofynnwch i’r plant greu
llyfr lloffion neu ludwaith
o’r ffotograffau rydych
wedi dod ar eu traws.
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Awgrym
Defnyddiol
Efallai bod hen
lyfrau ffôn yn
ymddangos yn lle
rhyfedd i edrych,
ond gallant roi
tystiolaeth
amhrisiadwy o
hanes siop a gallent
hefyd gynnwys
hysbysebion am
siopau a fydd yn
rhoi hyn yn oed fwy
o wybodaeth i chi.
Cadwch olwg am
Yellow Pages neu
gyfeirlyfrau o’r
gorffennol, gan
gynnwys: Bennett’s,
Kelly’s, Pigots,
Swyddfa’r Post,
Slater’s a White’s.

LLYFRGELLOEDD CYHOEDDUS
Llyfrgell Astudiaethau Lleol eich ardal yw’r man cychwyn gorau.

Bydd gan y rhan fwyaf o gasgliadau astudiaethau lleol yr adnoddau
canlynol:

• Mapiau lleol a llyfrau ar hanes eich ardal

• Taflenni a chyfnodolion a gynhyrchwyd gan sefydliadau lleol

• Hen gyfeirlyfrau masnach a rhai cyfredol

Efallai y bydd eich llyfrgell leol hefyd yn gallu cynnig y canlynol:

• Papurau newydd o’r cyfnod cyn 1900 i’r presennol ar ficroffilm
neu fel copïau digidol

• Erthyglau o’r wasg ac effemera (hysbysebion, taflenni ac ati)

• Lluniau, sgetsys a ffotograffau o’r ardal

• DVDs, fideos a CD-Roms am eich ardal leol

Mae’n debygol y bydd gan eich llyfrgell rywfaint o gopïau o
gofnodion hŷn a ysgrifennwyd â llaw. Dylai’r llyfrgellydd neu’r
archifydd lleol allu eich helpu i’w deall - yn arbennig os bydd yn
anodd dehongli’r ysgrifen.

Gallwch gael manylion am eich llyfrgell gyhoeddus a’i chasgliad
hanes lleol ar wefan DirectGov: www.direct.gov.uk

I ddod o hyd i’r dudalen - cliciwch ar y ddolen Addysg a rhowch
‘llyfrgell’ yn y blwch chwilio, yna cliciwch ar ‘Llyfrgelloedd a Llyfrau’ ac
ewch lawr i ‘Cael gwybod am y gwasanaeth chwilio hanesyddol
mewn llyfrgell’.
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ARCHIFAU LLEOL
Bydd y Swyddfa Cofnodion leol sy’n cwmpasu eich dinas, eich tref
neu’ch pentref yn cynnig llawer o wybodaeth gan gynnwys
manylion am ystadau, teuluoedd, trefi, gweithredoedd, prydlesau,
manylion gwerthu neu fapiau a ffotograffau lleol. Gellir defnyddio’r
cofnodion hyn i ddilyn siop o’r presennol yn ôl i’r gorffennol wrth 
iddi newid dwylo a defnydd.

Dewch o hyd i’ch Swyddfa Cofnodion leol drwy ofyn yn eich
llyfrgell leol neu drwy chwilio ar-lein:
www.nationalarchives.gov.uk/archon/ 

Cyn i chi fynd i’r Swyddfa Cofnodion, gallwch ddysgu am ba 
fath o dystiolaeth sydd yna drwy fynd i adran A2A ar wefan yr
Archifau Cenedlaethol. Gallwch hefyd ddarllen cyflwyniad i 
chwilio archifau drwy fynd i’r adran ‘Need Help?’:
www.nationalarchives.gov.uk/a2a/

Ar ôl i chi chwilio ar-lein a nodi’r canlyniadau, gallwch fynd i’r
Swyddfa Cofnodion a darllen y dogfennau eu hunain. Yn aml gall 
y staff eich helpu i ddehongli’r hyn rydych wedi dod o hyd iddo.

CYMDEITHASAU AC 
AMGUEDDFEYDD HANES LLEOL
Gall Cymdeithas Hanes Lleol Prydain roi manylion eich cymdeithas
hanes lleol i chi. Cofiwch, nid yw’r enw bob tro yn cynnwys y geiriau
‘hanes lleol’. Mae gan rai cymdeithasau gasgliadau o gofnodion,
ffotograffau neu arteffactau lleol y gallant eu rhannu gyda chi a gallent
hyd yn oed gynnal arddangosfeydd a theithiau cerdded tywysedig o
gwmpas canol trefi.

Mae gan lawer o drefi a phentrefi lyfrau wedi’u hysgrifennu gan
haneswyr lleol sy’n rhoi gwybodaeth hanes lleol ddefnyddiol. Mae’n
bosibl dod o hyd iddynt yn aml mewn llyfrgelloedd ond hefyd mewn
siopau lleol a chanolfannau croeso.

Efallai eich bod yn lwcus i gael amgueddfa yn eich tref neu’ch pentref -
neu’n agos - a gallai hyn fod yn ffynhonnell wybodaeth amhrisiadwy.
Mae staff neu wirfoddolwyr mewn llawer o amgueddfeydd lleol sy’n
frwdfrydig am yr ardal a byddant yn fwy na pharod i rannu eu
gwybodaeth.
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Mae plant wrth eu bodd yn 
clywed straeon! Gofynnwch
iddynt gyfweld â pherthnasau 
neu gymdogion hŷn i gael gwybod
eu straeon am hanes y stryd fawr.
Gallant ysgrifennu’r atebion i 
lawr ar gyfer yr ymchwiliad 
neu eu recordio.

POBL
Pobl yw un o’r adnoddau pwysicaf wrth gael gwybod am eich stryd fawr. Drwy

siarad â phobl sy’n cadw siopau a phreswylwyr lleol, byddwch yn gwneud y gorau

o’ch gwybodaeth leol a dod o hyd i straeon a sïon i ymchwilio iddynt.

Gall y canlynol fod yn ddefnyddiol:

• Pobl sy’n cadw siopau – efallai bod perchenogion blaenorol wedi rhoi
gwybodaeth, ffotograffau neu erthyglau o bapurau newydd am y safle ei
hun iddynt.

• Pobl sy’n gweithio gyda’r cyhoedd ac sy’n gwybod am yr ardal
ddaearyddol fel gyrwyr bysiau a thacsis, swyddogion yr heddlu,
dosbarthwyr post a llaeth.

• Tafarnwyr lleol - yn aml iawn mae ganddynt straeon da i’w hadrodd a
gallant fod yn ffynhonnell wych o hen ffotograffau.

• Pobl o broffesiynau traddodiadol fel trefnwyr angladdau, dynion glanhau
simnai a seiri maen. Yn aml, bydd eu teulu wedi bod yn gweithio yn y
diwydiant a’r ardal am sawl cenhedlaeth.

• Pobl sy’n aelodau o sefydliadau cymunedol - fel Sefydliad y Merched,
Undeb y Mamau neu’r Clwb Bowlio.

• Addoldai - mae llawer o grwpiau ffydd yn cadw cofnodion lleol da gan
gynnwys ffotograffau.



GWEITHIO AR-LEIN
Os nad ydych yn gyfarwydd â gweithio ar-lein, efallai yr hoffech ofyn i ffrind neu
aelod o’r teulu eich helpu i ddechrau arni. Mae help hefyd ar gael ar wefan BBC
Connect, sef canllaw defnyddiol i ddechreuwyr ar ddefnyddio cyfrifiaduron a mynd
ar-lein: bbc.co.uk/connect. Mae gan lyfrgelloedd lleol gyfrifiaduron y gallwch eu
defnyddio yn rhad ac am ddim.

5 awgrym defnyddiol

• Os ydych yn defnyddio peiriant chwilio, rhowch gynnig ar ychydig 
o amrywiadau. Er enghraifft, peidiwch â nodi ‘Hanes Lleol [eich tref]’ 
yn unig, rhowch gynnig ar ‘mapiau [eich tref]’ siopau [eich tref]’ ac ati.

• Chwiliwch i weld a oedd enw gwahanol ar eich tref yn y gorffennol neu os 
yw ffiniau eich sir wedi newid, gan y bydd hyn yn effeithio ar eich chwiliad.

• Nodwch y chwiliadau rydych wedi’u cyflawni gan y bydd yn helpu i osgoi 
gwaith dyblygu.

• Os byddwch yn dod o hyd i wefan wych, ychwanegwch hi at eich 
ffefrynnau neu gwnewch nodyn o’r cyfeiriad.

• Mae llawer o sefydliadau lleol yn cadw cofnodion ar-lein, er enghraifft 
eich siambr fasnach leol, eich bwrdd twristiaeth lleol a’ch awdurdod lleol.

Gwefannau defnyddiol

Mae llawer o wefannau cenedlaethol rhagorol. Un o’r gwefannau sy’n hynod
ddefnyddiol ar gyfer Turn Back Time yw ‘Historical Directories’. Mae hon yn cynnwys
llyfrgell ddigidol o gyfeirlyfrau lleol a masnach ar gyfer Cymru a Lloegr rhwng 1750 
a 1919: www.historicaldirectories.org 

Gallwch ymchwilio ar-lein i gael gwybod mwy am beintwyr, beirdd ac awduron a
allai fod wedi ymweld â’ch tref ac wedi ei chynnwys mewn gwaith. Gallwch hefyd
fynd i wefannau sy’n cynnwys gwaith ysgrifennu teithio. Dyma ddwy wefan wych i
roi cynnig arnynt – www.visionofbritain.org.uk a www.imagesofbritain.org.uk

Gallwch chwilio ffurflenni’r cyfrifiad (canlyniadau) ar-lein. O 1851 ymlaen maent yn
cynnwys galwedigaeth pennaeth y cartref. Nid yw’n bosibl gweld ffurflenni’r cyfrifiad
am 100 mlynedd - felly’r ffurflenni diweddaraf y gallwch eu gweld fydd 1911:

Cymru a Lloegr: www.ukcensusonline.com

Yr Alban: www.scotlandspeople.gov.uk

Gogledd Iwerddon: www.nisranew.nisra.gov.uk/census

Cewch lawer mwy o wefannau gwych ar gefn y llyfryn hwn.




