
Dathlu hanes Prydain  
mewn lluniau… 



Cyflwyniad

P’un a ydych yn ffotograffydd naturiol neu’n 
amatur llwyr, rydyn ni i gyd yn mwynhau 
edrych ar luniau – hyd yn oed os nad ydyn ni’n 
arbenigwyr. Mae’r llyfryn hwn yn rhoi’r cyfle i chi, 
nid yn unig i edmygu gwaith un o ffotograffwyr 
mwyaf blaenllaw oes Fictoria, sef Francis Frith, 
ond hefyd i fwynhau ymchwilio i hen luniau a’u 
cysylltu â’r byd modern.

Gobeithio y bydd y canllaw byr hwn yn rhoi blas i chi ar 
y gwaith ymchwil a wnaed ar gyfer cyfres Britain’s First 
Photo Album ac yn eich ysbrydoli i fynd i’r afael â’ch 
gwaith ymchwil neu’ch heriau ffotograffig eich hun.

Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau a gynhelir 
mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd ledled y DU. Ewch i 
bbc.co.uk/photoalbum am ragor o wybodaeth.

Cofion, 
Tîm Britain’s First Photo Album

Cyflwynydd y gyfres, John Sergeant.
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Hanes Francis Frith
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Francis Frith

Ganwyd: Swydd Derby, 
Lloegr, 1822

Bu farw: Cannes, 
Ffrainc, 1898

Roedd Francis Frith yn ddyn 
teulu ffyddlon, yn ddyn busnes 
nodedig ac yn ffotograffydd 
arloesol. Daeth yn enwog am y 
lluniau a dynnodd ar gyfres o 
dair taith ar hyd afon Nîl rhwng 
1857 a 1859. 

Pan ddychwelodd i Loegr yn 1860, 
sefydlodd Frith & Company, gyda’r 
bwriad o dynnu lluniau o bob dinas, 
tref a phentref ym Mhrydain. 

Roedd Frith yn enwog am arddull 
ddogfennol ei luniau ac mae ei 
archif yn rhoi cofnod manwl o’r 
datblygiad ffisegol a chymdeithasol 

ym Mhrydain yn oes Fictoria. Gan 
fod ei gwmni wedi parhau i dynnu 
lluniau hyd at 1970, mae ei waith yn 
cynnig cyfle i edrych ar ddatblygiadau 
ym myd ffasiwn, pensaernïaeth a 
chyfathrebu ynghyd â newidiadau i 
dirwedd Ynysoedd Prydain dros y  
150 mlynedd diwethaf.

Tra roedd Frith a’i dîm yn tynnu eu 
lluniau, roedd y werin ym Mhrydain 
yn dechrau mynd ar wibdeithiau a 
gwyliau gan ddefnyddio rhwydwaith 
y rheilffyrdd a oedd yn datblygu’n 
gyflym. Ym mhob lleoliad, roedd 
siopau’n gwerthu lluniau Frith, ac 
roedd pobl oes Fictoria yn prynu 
miliynau o brintiau Frith i’w rhoi yn 
eu halbymau teuluol er mwyn cofio 
eu teithiau. Erbyn 1886, roedd lluniau 
Frith ar gael mewn mwy na 2,000 o 
siopau ledled y DU. 

Y Felin, Mapledurham, 1890.
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Pam rwy’n hoffi’r llun hwn

Fel rhan o Britain’s First Photo Album, ymwelodd y cyflwynydd John 
Sergeant â rhai o’r lleoedd y tynnodd Francis Frith luniau ohonynt.

Bleak House, Broadstairs
 “Am dros 20 mlynedd, yn ystod misoedd yr haf, 
byddai Charles Dickens a’i deulu yn dianc o’r ddinas 
i fyw fan hyn. Rydyn ni’n dwlu ar storïau Dickens, fel 
Bleak House ac Oliver Twist, a braint yw cael cadw 
ei atgof yn fyw. Un o’n hoff fannau yn y tŷ yw desg 
Dickens, a gafodd ei chodi er mwyn i Dickens allu 
gweld yr olygfa hyfryd o’r môr.”

Richard a Jackie Hilton, Broadstairs

Neuadd y Farchnad Bolton 
 “Rwy’n hoffi’r llun hwn am ei fod yn dangos y 
farchnad ar ddiwedd diwrnod o fasnachu, rydych 
chi’n cael yr argraff ei fod yn lle llawn prysurdeb. 
Nawr, dros 100 ganrif yn ddiweddarach, mae’r un mor 
brysur – diolch i waith diflino gan lawer o bobl dros y 
blynyddoedd – ac mae newydd ennill Gwobr Bwyd a 
Ffermio’r BBC am y Farchnad Fwyd Orau. Mae fel pe 
bai yn union fel yr adeg y cymerodd Frith y llun.” 

Dr Bob Snape, Prifysgol Bolton

Popty Mhor’s, yr Alban
 “Rydyn ni wedi bod yn pobi bara yma ers dros 
ganrif. Dim ond technegau pobi traddodiadol rydyn 
ni’n eu defnyddio ac mae’r llun hwn yn ein hatgoffa 
ble y dechreuodd ein teuluoedd a’r dreftadaeth 
Albanaidd sydd gymaint rhan ohonon ni heddiw. 
Rwy’n teimlo cysylltiad cryf iawn â’r gorffennol 
wrth edrych ar y llun hwn.“ 

Rob Kerr, Callander
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Llinell amser ffotograffiaeth

1830au
–  Henry Fox Talbot yn creu 

delweddau parhaol 
–  Louis Daguerre yn dyfeisio’r  

broses Daguerreotype

1840au
–  Postio’r cerdyn post cyntaf y 

gwyddom amdano â llun arno

1850au
–  Dyfeisio’r broses colodion ’plât gwlyb’
–  Adolphe Disdéri yn dyfeisio’r  

‘carte-de-visite’

1860au
–  Lluniau a negatifau’n cael eu 

hychwanegu at y gweithiau a 
ddiogelir o dan hawlfraint

–  Yr arddangosiad cyntaf o 
ffotograffiaeth lliw gan James 
Clerk-Maxwell

–  Francis Frith yn sefydlu ei gwmni yn 
Reigate

1870au
–  Y broses ffotograffig ’plât sych’  

yn cael ei dyfeisio
–  Lansio’r cardiau sigarét  

cyntaf
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1880au 
–  Y llun cyntaf yn ymddangos mewn 

papur newydd dyddiol
–  Ffilm ffotograffig sy’n seiliedig ar 

bapur yn cael ei dyfeisio
–  Cyhoeddwyr ym Mhrydain yn 

cael caniatâd y Post Brenhinol i 
gynhyrchu a dosbarthu cardiau post 
â lluniau arnynt

1890au
–  Rheilffyrdd yn cynnig ffordd gyflym 

o deithio i dwristiaid
–  Cardiau post yn dod yn boblogaidd 

iawn ymhlith twristiaid
– Francis Frith yn marw

1900au
–  Cynhyrchu’r camera masnachol 

cyntaf, y Kodak Brownie

1910au
– Dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf
–  Louis Blériot yn croesi’r Sianel 

mewn awyren 
– Dyfeisio’r camera 35mm

1920au 
–  Gosod y ciosg ffôn cyhoeddus cyntaf
–  Dyfeisio’r bwlb fflach modern cyntaf 

yn Awstria 

http://www.bbc.co.uk/photoalbum


bbc.co.uk/photoalbum 5

1930au
–  Cardiau post haerllug â chartwnau 

arnynt yn dod yn boblogaidd
–  Cynhyrchu Kodachrome 
–  Dyfeisio llungopïo
– Y Brenin Edward VIII yn ildio’r goron 
– Geni darlledu teledu 
– Dechrau’r Ail Rhyfel Byd

1940au
–  Ffilm du a gwyn sydyn ar gael yn 

fasnachol drwy Polaroid
– Creu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol

1950au
–  Coroni Elisabeth II
–  Peiriannau golchi trydan yn dod  

yn boblogaidd
–  Dyfodiad bysiau deulawr 

Routemaster

1960au
– Dyfeisio camera tanddwr
– Cyflwyno ffilm lliw sydyn
– Y dyn cyntaf yn cerdded ar y Lleuad
– Creu’r Brifysgol Agored

1970au
–  Konica yn rhyddhau’r camera cyntaf 

â ffocws awtomatig
– Margaret Thatcher yn cael ei hethol 

1980au
–  Sony’n rhyddhau’r ‘camcorder’ fideo
–  Canon yn arddangos y camera 

lluniau llonydd digidol cyntaf
–  Fuji yn cyflwyno’r camera ‘untro’ 

cyntaf

1990au 
– Geni’r We Fyd-eang
–  Lansio adnoddau golygu lluniau 

digidol
–  Rhyddhau Nelson Mandela o’r 

carchar
–  Defnyddio cryno ddisgiau fel modd i 

storio delweddau digidol
–  Y gwefannau rhannu lluniau cyntaf 

yn ymddangos ar-lein

2000au 
– Ffonau camera’n dod yn boblogaidd
– Polaroid yn rhoi’r gorau i fasnachu
– Lansio Facebook
–  Camerâu ffilm yn mynd yn llai 

poblogaidd
– Lansio Flickr
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Sut i greu llun

Cyn i chi ddechrau: ystyriwch yr 
elfennau yn y ffrâm yr hoffech eu 
cynnwys neu eu hanwybyddu.

Meddyliwch am reol y traeanau: 
rhannwch eich llun yn dair rhan yn 
llorweddol ac yn fertigol; ceisiwch leoli 
nodweddion allweddol ar hyd llinellau’r 
traeanau a gall y nodweddion hyn ei 
gwneud yn haws i’r gwyliwr fwynhau’r 
elfennau yr hoffech iddo eu gweld.

Ymarfer: ‘dyfal donc a dyr y garreg’, 
ac mae ffotograffiaeth ddigidol yn 
ei gwneud lawer yn haws i chi roi 
cynnig ar bethau gwahanol, dileu 
camgymeriadau a chael digon 
o gyfleoedd i ddysgu beth sy’n 
gweithio’n dda i chi.

Geirfa ddigidol gryno

Ffotograffiaeth ddigidol 
Mae hyn yn golygu bod camera’n 
cipio gwybodaeth, yn hytrach  
na dinoethi golau ar gemegion 
fel y mae ffotograffiaeth ffilm  
yn ei gwneud.

Adnabod wynebau  
Mae llawer o gamerâu yn gallu 
adnabod wynebau mewn 
golygfa sy’n ei gwneud yn  
haws i ffocysu’r llun.

GPS  
Gall camerâu digidol a ffonau 
deallus ychwanegu’r lleoliad lle  
y cafodd llun ei dynnu.

Jpeg  
JPG Fformat ffeil ar gyfer cadw eich 

llun ar gyfrifiadur. 

Tagio  
Caiff lluniau digidol eu tagio â 
geiriau allweddol pan fyddant 
yn cael eu huwchlwytho; mae 
hyn yn golygu ei bod yn haws 
i chi a phobl eraill ddod o hyd 
iddynt gyda phorwr neu beiriant 
chwilio, e.e. drwy glicio ar y tag 
‘cath ddu’, gallech weld cyfres  
o luniau o gathod du. 

Uwchlwytho  
Pan fyddwch yn anfon llun o’ch 
cyfrifiadur i safle ar y rhyngrwyd.

Frith yn darllen yn ei gartref, Brightlands.

Gall rheol y traeanau helpu i greu llun 
cytbwys. Yn y llun hwn mae’r llwybr yn 
arwain at y traean gwaelod, gyda Frith 
yn eistedd ar gadair lle y mae’r traean 
gwaelod yn cwrdd â’r traean fertigol ar  
y dde. 
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Beth sy’n gwneud llun da

Mae’n rhaid i lun da fod yn ddiddorol, 
nid yn unig i’r ffotograffydd a’r sawl 
sydd yn y llun, ond i gynulleidfa 
ehangach hefyd. Felly, os mai llun o 
unigolyn ydyw, mae angen i rywbeth 
am y ffordd y mae’n sefyll neu’r 
ffordd y mae’n edrych dynnu sylw. 
Os mai golygfa ydyw, mae angen i’r 
gwyliwr allu arogli’r blodau, neu flasu 
heli’r môr. Er enghraifft, gweler y llun 
o Francis Frith yn ei gartref.

Os mai golygfa ydyw, mae 
angen i’r gwyliwr allu arogli’r 
blodau, neu flasu heli’r môr.

A oes rhywbeth anarferol neu 
annisgwyl amdano?
Er mwyn hoelio ein sylw, mae angen 
i lun gynnwys rhywbeth sy’n ennyn 
ein chwilfrydedd, neu rywbeth sy’n 
ein denu rywsut i dreulio amser yn 
ystyried ac yn astudio’r llun.

A yw’n teimlo’n gytbwys yn y ffrâm?
Nid cyfansoddiad yw’r unig beth 
pwysig, ond hefyd cydbwysedd y 
lliwiau, y neges sy’n cael ei chyfleu 
a’r naws gyffredinol. Gweler rheol y 
traeanau ar dudalen 6. 

A yw’n dangos medr technegol?
A yw’r dinoethiad yn ddiddorol, y 
goleuo’n gyfareddol neu’r cyfansoddiad 
cyffredinol yn glyfar? A yw’r bobl yn 
edrych yn gyffyrddus ac wedi ymlacio, 
neu’n anymwybodol o’r lens? 

A yw’r llun wedi ennyn  
ymateb gennych?
Os bydd llun yn cyfleu emosiwn 
drwy ei ddangos yn y llun neu drwy 
ei ennyn yn y gwyliwr, yna mae 
wedi cyflawni rhywbeth sydd, o 
bosibl, yn gwneud iddo sefyll allan o 
gymharu â lluniau eraill (gallai wneud 
i chi chwerthin, tristau, digio neu 
anobeithio ac ati).

Ydych chi’n teimlo eich bod yn 
gwybod beth rydych yn chwilio 
amdano?
Ceisiwch dynnu mwy nag un llun er 
mwyn ymchwilio i ffyrdd gwahanol 
o fframio’r olygfa, newidiwch ongl ac 
uchder eich camera a rhowch gynnig 
fframio’r llun fel portread a thirlun.

Melin Heath, Reigate, 1894.
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Rhestr o arddulliau ffotograffig

Ceir llawer o arddulliau ffotograffig 
gwahanol – dyma rai ohonynt.

Awyrluniau Egnïol Pensaernïol

© Nigel Ball

Ffotograffau o’r sêr Du a gwyn Dinaslun 

Isgoch Tirlun Macro

Nos Portreadau 

8

Tanddwr
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Sut i adfer hen luniau

Y prif beth i’w gofio gyda hen 
luniau yw peidio ag ystyried 
ymyrryd â’r print gwreiddiol oni 
bai eich bod yn adfer lluniau yn 
broffesiynol. Dylai unrhyw un 
arall naill ai sganio neu dynnu 
llun o’r print gwreiddiol, ac 
wedyn ei ddychwelyd i’w albwm 
neu ei ffolder. Rhaid i chi wneud
yn siŵr bod gennych yr hawl i 
gopïo neu sganio’r llun.

Unwaith y byddwch wedi sganio neu
dynnu llun arall o’ch print, gallwch 
ddefnyddio sawl rhaglen gyfrifiadurol
i’ch helpu i wneud y canlynol:

Gwella’r lliw a’r cyferbyniad 
Gyda lluniau sydd wedi pylu neu 
rai lle y mae’r lliw fel pe bai wedi 
tryddiferu, gallwch eu gwneud yn 
fwy llachar a gwella cydbwysedd  
y lliwiau.

Trwsio crafiadau a staeniau
Gallwch gopïo darn arall o’r cefndir 
a’i roi dros staen neu grafiad er 
mwyn ei guddio, gan wella edrychiad 
cyffredinol y llun.

Tocio llun 
Gallwch dorri ymylon sydd wedi 
rhwygo neu ddeunydd diangen i 
ffwrdd o’ch llun yn electronig, er 
mwyn gwneud iddo edrych yn 
daclusach ac yn fwy newydd.

9

Cofiwch gadw eich sgan 
neu’ch ail-lun gwreiddiol cyn 
dechrau’r gwaith.

Os ydych yn gweithio ar fân fanylion, 
cofiwch chwyddo’r llun i’w gwneud yn 
haws gweithio arno. A chofiwch gadw 
eich sgan neu’ch ail-lun gwreiddiol 
cyn dechrau’r gwaith, rhag ofn i chi 
wneud camgymeriad a gorfod dechrau 
eto. Yna cadwch y fersiwn rydych yn 
gweithio arno o dan enw arall. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth 
am ddefnyddio eich camera digidol 
a’ch cyfrifiadur ewch i bbc.co.uk/
webwise bbc.co.uk/photoalbum
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Chwilio am gliwiau 
hanesyddol
Dillad
Os oes pobl yn y llun, beth maen 
nhw’n ei wisgo? Edrychwch i weld 
beth mae’r bobl ieuengaf yn y llun 
yn ei wisgo gan eu bod nhw’n 
fwy tebygol o fod yn arddangos 
tueddiadau diweddaraf yr oes. 

Dyddio sgert merch
 – Yn gyffredinol, roedd sgertiau yn 
cyrraedd y llawr yn ystod Oes Fictoria. 
Ar ddechrau Oes Fictoria defnyddiwyd 
crinolinau gyda sgertiau llawn. Roedd 
timpanau ar ffrogiau diweddarach o 
Oes Fictoria i wneud i’r wasg edrych 
yn llai. 

 – Roedd y steil Edwardaidd yn debyg 
i’r steil Fictoraidd, ond cyflwynwyd y 
sgert hobl a oedd â llinell hem gul a 
oedd weithiau’n effeithio ar y gallu  
i gerdded. 

 – O tua 1915 ymlaen, dechreuodd 
sgertiau fyrhau. 

 – Ers y 1970au mae hyd sgertiau 
wedi amrywio, gan gynnwys nifer o 
adfywiadau, e.e. y sgert ra-ra o’r 80au. 

Siwtiau
 – Ar ddechrau Oes Fictoria mae 
dynion yn debygol o fod yn gwisgo 
ffrog-gotiau, yna, yn ddiweddarach, 
siwtiau a gwasgodau, neu gotiau 
cynffon fain, ac roedd hetiau silc, 
hetiau crynion a hetiau gwellt i gyd 
yn boblogaidd. 

 –  Ni fu rhyw lawer o newid yn 
y ffasiwn hwn tan y 1920au. 
Daeth trowsusau gwlanen 
llac a siwmperi yn fwy 
poblogaidd wrth i ddillad ddod 
yn llai ffurfiol. 

 – Yn y 1930au roedd siwtiau â chaead 
dwbl a siacedi yn boblogaidd. 

 – Erbyn y 1940au roedd siwtiau’n 
llawn ac yn eithaf llac; yn y 1950au 
roedd trowsusau’n gulach; ac erbyn 
y 1960au roedd siacedi hefyd wedi’u 
steilio’n fwy ac yn dynnach. 

 –  Yn y 1960au roedd 
dillad anffurfiol yn cael 
eu cynhyrchu mewn 
amrywiaeth o liwiau 
ac, wrth gwrs, roedd 
esgidiau pigfain, jîns 
llachar a phrintiau 
blodeuog ar gael i’r 
ddau ryw. 

1960au

1950au

1915 – ymlaen

Edwardaidd

Fictoraidd bbc.co.uk/photoalbum
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Steiliau gwallt 
Bydd steiliau gwallt yn eich helpu i 
ddyddio lluniau.

Dangosyddion dyddiadau eraill
 – Oes yna gerbydau ac, os oes, beth 
ydynt? Allwch chi weld rhif y cerbyd 
i’ch helpu i nodi’r flwyddyn?

 – Oes yna unrhyw eitemau ar y 
stryd (blychau post, lampau stryd, 
arwyddion ffordd, goleuadau traffig 
ac ati) a fydd yn eich helpu i bennu 
oedran y llun? 

 – Edrychwch tua’r gorwel ac 
edrychwch ar y coed (yn arbennig 
os ydych yn adnabod y lle) i weld a 
oes glasbren yno sydd bellach wedi 
tyfu’n dderwen enfawr, neu am 
adeiladau sydd wedi’u codi, neu am 
dirnodau eraill y gallwch eu dyddio, 
er enghraifft cofebau rhyfel neu 
ffynhonnau mewn trefi. 

1850au

1920au

1960au

1970au
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Dyddio eich lluniau 

Defnyddiwch ein canllaw cryno i 
ddechrau dyddio eich llun. Gallwch 
ddyddio lluniau drwy ofyn rhai 
cwestiynau i chi’ch hun i’ch helpu i 
nodi pryd y cawsant eu tynnu. 

A yw’r llun yn sepia, yn ddu a 
gwyn, neu mewn lliw? 
1.  Sepia neu’n ddu a gwyn graenog 

– llun cynnar fwy na thebyg 
(Fictoraidd neu Edwardaidd). 

2. Mat du a gwyn – 1930au ymlaen. 
3.  Du a gwyn sgleiniog – 1950au 

ymlaen. 
4. Lliw – 1960au hyd heddiw. 

Pa fath o bapur y mae wedi’i 
argraffu arno?
Ar y cyfan, ni fydd lluniau du a gwyn 
hŷn wedi’u printio ar bapur sgleiniog. 
Mae’n bosibl y bydd rhai ar bapur eithaf 
trwm, yn debyg i gerdyn; rhai ar bapur 
tenau iawn; a rhai ar bapur sy’n teimlo’n 
debyg i liain. Gall lluniau lliw cynnar 
edrych yn eithaf aneglur ac, yn aml, 
mae gan luniau o’r 1960au a’r 70au 
forder gwyn. 

Gall lluniau lliw cynnar edrych 
yn eithaf aneglur. 

A oes unrhyw nodiadau ar gefn 
y llun? Os felly, beth mae’n ei 
ddweud?
Yn aml, bydd pobl yn ysgrifennu eu 
hatgofion ar gefn llun, hyd yn oed 
rhywbeth syml fel ‘Jean a Peter 
yn Clacton’. Os yw’r llun yn un 
teuluol, dylai fod yn fan cychwyn da; 
defnyddiwch eich coeden deulu a 
dechreuwch ystyried o ba gyfnod yr 
oedd y bobl a lle yr oeddent ar y pryd. 

1 2

3 4
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Plant y teulu Peart, 
Whitby, 1891.
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Datblygu eich taith mewn lluniau… 
rhai cysylltiadau defnyddiol

bbc.co.uk/photoalbum 13

Dyma rai o’r nifer o sefydliadau a allai 
eich helpu i ddysgu mwy am hen 
lluniau. Peidiwch ag anghofio ymweld 
â’ch llyfrgell leol a’ch amgueddfa 
agosaf hefyd. 

Archifau Cymru
www.archiveswales.org.uk

Cymdeithas Henebion  
Llundain
www.ancientmonumentssociety.org.uk

Cymdeithas Hanes Bractai
www.breweryhistory.com

Cymdeithas Hanes Lleol Prydain
Mae’n cynnig canllawiau ar ymchwilio 
a chyflwyno hanes lleol a darllen  
hen lawysgrifen.  
www.balh.co.uk

Canolfan Cofnodion  
Modern Warwick
www.warwick.ac.uk/go/
modernrecordscentre

Archifau Cenedlaethol  
Llundain
www.nationalarchives.gov.uk

Archifau Cenedlaethol yr Alban
www.nas.gov.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
www.llgc.org.uk

Galeri’r Ffotograffwyr,  
Llundain
www.photonet.org.uk

Redeye, Gogledd-orllewin Lloegr
www.redeye.org.uk

Cymdeithas Cymdeithasau  
Hanes Teuluol yr Alban
www.safhs.org.uk

http://www.bbc.co.uk/photoalbum
http://www.warwick.ac.uk/go/modernrecordscentre


Cyhoeddwyd gan y BBC 

Bridge House 
MediaCityUK 
Salford Quays M50 2BH

 BBC 2012 
Cedwir pob hawl.

Ni chaniateir atgynhyrchu yn llawn 
nac yn rhannol heb ganiatâd. 

Britain’s First Photo Album, 
a ysgrifennwyd gan y tîm yn  
BBC Learning.

Gyda diolch i: 
Reef Television a gynhyrchodd 
Britain’s First Photo Album ar gyfer 
BBC Two. 

Casgliad Francis Frith, a gyfrannodd 
luniau i ni eu defnyddio yn y  
llyfryn hwn. 

Dylunio: Red Stone

Mae’r BBC wedi creu adnoddau Britain’s First Photo Album er mwyn 
helpu i gefnogi partneriaid lleol i gynnal y digwyddiadau hyn. Nid y BBC 
fydd yn rhedeg nac yn cyflwyno’r digwyddiad lle caiff y deunyddiau 
hyn eu defnyddio.

bbc.co.uk/photoalbum

http://www.bbc.co.uk/photoalbum



