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Disgrifiad yr Adeilad

Plas Penmynydd

Wedi’i gofrestru’n Raddfa II* 5/2/1952 - diwygiad diwethaf 29/1/2002 Grid AO: SH49597520.
Rhif adnabod CADW 5447 NPRN: 15829

Penmynydd a Tudor

Amrywiaethau sillafu
Benmynydd, Penmynyth, Penmynythe, Penmynydd; Tudur, Tudor, Tydder.

Y mae’n eithaf tebygol y bu’r tai cynharaf ar y safle i gyd yn rhai pren, a hyd yn hyn ni chafwyd
unrhyw olion ohonynt, ond gellir gweld yn glir y neuadd-dy o adeg Owain Tudur (1400au) yn y
gwaith cerrig taclus a chyson hyd at y 4 troedfedd gyntaf ar y tu blaen gogleddol (yr ochr gyda’r
drws ffrynt mawr derw). Yn 1576, adeiladodd Richard Owain Tudur III1 y prif floc yn fwy neu lai
fel y’i gwelwn heddiw, ond y buasai ganddo do gwellt. Tua 1700, ychwanegwyd asgell ddwyreiniol
y gegin, ac yn 1800 cwblhawyd yr asgell orllewinol gyda’r ystafell fwyta a’r grisiau newydd.

Rhesymau dros ei Gofrestru

Fe’i cofrestrwyd fel enghraifft dda o dŷ uchelwyr o’r 17eg ganrif sy’n cadw rhai nodweddion y plas
cynnar gwreiddiol o ganol yr 16eg ganrif, ac oherwydd ei ddiddordeb hanesyddol enfawr yn rhin-
wedd ei gysylltiad â brenhinllin y Tuduriaid.

Seilir y disgrifiad canlynol ar adroddiadau gan CBHC (www.coflein.gov.uk), British Listed

Buildings (www.britishlistedbuildings.co.uk/wales), arolwg ac adroddiad gan John Latham, a Peter

Smith - Houses of the Welsh Countryside 1975.

Disgrifiad y Safle:-

Y Cyfnod Cyntaf

Yr oedd y rhan wreiddiol, is-ganoloesol o’r adeilad presennol (bloc y gogledd) yn dŷ deulawr math-
A2 rhanbarthol,  gyda simnai ystlysol a thramwyfa groes a adeiladwyd yn 1576.  Dyma arddull oedd
yn hoff gan uchelwyr yn ail ran yr 16eg ganrif.

Ceid pedwar duad yn llawr isaf yr adran hon. Nid oes pared gan y dramwyfa groes ond yr un sy’n ei
gwahanu oddi wrth y parlwr i’r gorllewin. Y mae’r ochr arall  yn agored i’r neuadd. Efallai fod y
pared ar yr ochr ddwyreiniol yn ychwanegiad diweddarach, a rannai’r ‘neuadd’ fawr yn
ystafelloedd llai.  Mae hwn yn cynnwys yn rhannol rheiliau plaen a phaneli â beflau bras. Y mae’r
lle tân yn y wal gyferbyn â’r brif fynedfa, a byddai wedi creu argraff dda ar ymwelwyr. Mae’n
ymddangos bod y corbel, â phen dyn wedi’i gerfio arno, a ddefnyddir i gynnal trawst canol y
neuadd, yn yr un lle ag erioed. Fe all fod un arall, wedi’i guddio erbyn hyn gan y pared ail-

luniedig, i’r chwith o’r prif ddrws.

Tybed a osodwyd y pennau hyn yno i warchod y drws?  

Byddai eu llygaid yn agored ddydd a nos, fel y gallent atal unrhyw

beth a geisiai ddod i mewn heb ei weld.

 Ar yr adeg pan adeiladwyd y tŷ, credai pobl yn y goruwchnaturiol.

Pasiwyd y Ddeddf Dewiniaeth gyntaf yn 1542.

1  Atodiad 2 -  Tuduriaid Penmynydd
2  Peter Smith – Houses of the Welsh Countryside tt.158-159 a ffig.93
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Mae’n debyg y bu dwy ystafell ar y llawr uchaf.

Yr Ail Gyfnod

Fe all erbyn y 1660au y bu rhyw fath o ddirywiad, efallai’n ymwneud â thân. Bryd hynny, mae’n
debyg, yr ail-luniwyd y pared sydd wedi goroesi ar ochr orllewinol y neuadd, gan ychwanegu asgell
ddwyreiniol ar gyfer cegin. O bosibl, byddid yn mynd i’r llawr uchaf i fyny ysgol yn y lle cyntaf,
ond gosodwyd grisiau yn y wal ddeheuol i’r gorllewin o’r lle tân yn nes ymlaen. Er hynny, mae’n
bosibl bod y grisiau’n gyfoes â’r cyfnod cynharach.

Y Trydydd Cyfnod

Efallai bu hyn ar ôl i’r adeilad newid dwylo o ganlyniad i hunanladdiad Francis Bulkeley yn 1772.
Ychwanegiad, mae’n debyg, oedd y pared ar ochr ddwyreiniol y neuadd. Efallai y newidiwyd
rhediad y to tua’r adeg hon er mwyn rhoi rhagor o le sefyll yn y llofft. Digwyddodd hyn, mae’n
debyg, yr un pryd â gosod to llechi yn lle to gwellt.

Y Pedwerydd Cyfnod

Newidiadau mân yn ymwneud â drysau, ffenestri a pharwydydd.

Y Pumed Cyfnod

Cyfnod olaf newidiadau mawrion, yn y 19eg ganrif. Cynhwysodd hwn ymgais i ddileu natur
ganoloesol yr adeilad. Symudwyd cerrig dyddiad, arysgrifau a darnau herodrol i fannau eraill, a
dinistriwyd yr hen risiau.

Y Tu Allan

Mewn adroddiad yn 19523 disgrifiwyd y tŷ fel ffermdy deulawr gyda llofftydd; y bloc gogleddol
sy'n dangos maint tŷ gwreiddiol 1576; gydag ychwanegiadau hwyrach yn y cefn (De). Muriau cer-
rig wedi’u rendro a’u gorchuddio â llechi. To o hen lechi bychain; simneiau uchel gyda gwaith
mowldin ar y capiau (mae’r simnai ddeheuol yn dalcennog, siafft sgwâr o haenau grutfaen gyda
gwarrau siamffrog a gwaith mowldin yn null yr 17eg ganrif ar y capiau). Erys yr adwy wreiddiol ar
du’r gogledd, gyda charreg y rhiniog, a bwa bedwar canol. Uwch ei ben ceir siafft piler croes o gar-
reg gyda charreg pob ochr, y naill ag arfbais y Tuduriaid (16eg ganrif) a’r llall â phen Sarasen. Ceir
dau faen wedi’u hail-osod yn wal ddwyreiniol yr estyniad cegin o’r 17eg ganrif yn y cefn (deheuol);
dywed y naill: PERACTVM EST OPVS IAVS DEO (Mae’r gwaith wedi’i gwblhau, clod i Dduw),
a’r llall: VIVE VT VIVAS (Byw bywyd i’r eithaf). Ar yr ochr orllewinol, wedi’i hail-osod mewn
wal fodern, ceir maen gyda’r dyddiad a’r blaenllythrennau: 1576 R.O.T. (Richard Owen Theodor II –
gweler t.23)

3 https://britishlistedbuildings.co.uk
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                                                  Yr arysgrifau ar y wal ddwyreiniol

      tua 1911

                           Y wal ddwyreiniol yn dangos safle’r ddwy arysgrif

 Pen y SarasenArfbais 
        y Tuduriaid

                                        Y brif fynedfa
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Ceir arysgrif ychydig yn fwy dyrys uwchben ffenestr i fyny’r grisiau ar flaen y tŷ. Mae wedi'i gosod
wyneb i waered, ac felly mae’n amlwg ei bod hi wedi'i symud. Gellir gweld y dyddiad AD 1547 yn
glir, a hefyd y geiriau 'anno domini' ond mae gweddill yr arysgrif yn aros ei ddehongli.  Hefyd,
ymddengys fod y pen pellaf ar y dde wedi’i dorri, felly rhaid bod rhan ohoni ar goll.

A allai hi, efallai, fod yn gyfeiriad at farwolaeth Harri VIII ar y 28ain Ionawr 1547, a choroni ei fab

Iorwerth VI ar yr 20fedChwefror 1547?

                              Yr arysgrif wedi’i throi’r ffordd iawn.

  tua 1911

Mae’r gwaith rendro a’r llechi crog a welir yn y llun hwn wedi’u tynnu i ffwrdd erbyn hyn.
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        Golygfa o’r ochr ddwyreiniol yn dangos y gegin a ychwanegwyd tua 1700.
        Gellir gweld dwy o’r cerrig ag arysgrifau uwchben drws a ffenestr.

Labordy Dendrocronoleg Rhydychen

Comisiynwyd y dyddio blwyddgylchau gan brosiect dyddio blwyddgylchau Gogledd-orllewin
Cymru mewn partneriaeth â ChBHC yn 2010. Cafwyd samplau o chwe darn coed yn y to ag un
trawst o nenfwd y llawr isaf, ac fe dybiwyd eu bod i gyd yn dyddio o gyfnod yn 1576 pan y
gwyddys y bu gwaith adeiladu’n mynd ymlaen. Cafwyd bod tri darn coed (dau o’r to a thrawst y
nenfwd) yn cyfateb i’w gilydd, pob un wedi'i gymynu yn yr un flwyddyn, ond ni chafwyd dyddiad
ar gyfer yr un o’r gyfres.
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Y Trawst Coll

Ceir erthyglau a ysgrifennwyd yn1859 a 1899 sy’n cyfeirio at drawst  o’r tŷ ag arysgrif arno, sydd
erbyn hyn ar goll.

1859 -  Y Parch. H. Longueville Jones (1806-1870) - 'Mona Mediaeva – Penmynydd'.4

“Y mae trawst mawr yn un o’r tai allan, sy’n ymddangos yn olosg iawn. Y mae arno arysgrif, prin y gellir ei

darllen, ac yn ôl pob tebyg  fe’i defnyddid ar un adeg yn neuadd fawr y plas.

1899 – Mr. J.E.Griffith o Fangor - Archaeological Notes and Queries5

“Erbyn hyn maent wedi dymchwel y tŷ allan, ac mae bonheddwr sy’n byw ger Bangor wedi prynu’r trawst, yr
wyf , gydag anhawster mawr, wedi dehongli’r arysgrif arno. Hyd y trawst yw 17 troedfedd, 1 modfedd, ond gynt
mae rhaid, mi dybiwn, ei fod 4 troedfedd yn hwy, a thorrwyd y pennau pan symudwyd ef o’r hen neuadd i’r
stabl, lle bu’n cynnal y llofft uwchben ers llawer blwyddyn. Mae’r arysgrifau ar ddwy ymyl beflog y trawst. Mae
rhai o’r llythrennau wedi'u torri ymaith yn y mannau lle gosodwyd y distiau i ricynnau a wnaethpwyd yn y
trawst, i gynnal llawr y llofft uwchben y stabl ar ôl dod â’r trawst o’r hen dŷ pan adeiladwyd yr un presennol,
efallai gan mlynedd yn ôl. Mae’r llythrennau coll wedi’u cyflenwi a byddai’r arysgrif gyfan yn darllen fel hyn” :-

Yr oedd J.E.Griffith wedi cymryd bod 'ap' ar goll cyn yr 'R ap O', a olygai y byddai, yn ôl pob

tebyg, yn cyfeirio at Richard Owen Theodor II, y credir iddo adeiladu’r tŷ presennol yn 1576. Ei

dad oedd Richard Owen Theodore I a’i fam oedd Elizabeth ferch Rhys ap Llywelyn, Bodychan.

Golyga hyn fod J.E.Griffith wedi camgopïo’r 'R' am Rhys fel 'K'.

I’r dde o’r blaenlythrennau ceir yr hyn sy'n ymddangos fel Cristogram sy’n sefyll dros yr enw ‘Iesu
Grist’.

4  Archaeologia Cambrensis Ion.1859 Trydedd gyfres Rhif XVII tt.26-27
5  ibid. Hyd. 1899 Pumed gyfres Cyf.XVI rhif XIV tt.314-317
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Gellir cyfieithu gweddill yr arysgrif gyntaf fel:



Y rhan nesaf yw:-



….. Wedi’i ddilyn gan linell gyntaf Salm 127.

ŷ 
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Hanes Cefndirol Cynnar

Anglesey - Yr Enw

Fe allai enw Saesneg yr ynys darddu o’r Hen Norseg; naill ai Ongullsey - Ynys y Bachyn - neu
Onglisey - Ynys Ongli - er nad oes cofnod wedi goroesi o neb o’r enw Ongli. Beth bynnag, fe
ddefnyddiwyd yr enw mor gynnar â’r 10fed ganrif gan ysbeilwyr o Lychlyn a chafodd ei fabwysiadu
wedyn gan y Normaniaid wrth ymosod ar Wynedd.

Ynys Môn – Enw Cymraeg yr Ynys.  'Soniodd Gerallt Gymro amdani fel Môn Mam Cymru,
oherwydd ei chynaeafau toreithiog .' Defnyddir y teitl hwn o hyd heddiw er mwyn gogoneddu Môn.

Ceir nifer fawr o henebion a meini hirion o oes y cerrig ar Ynys Môn, sy’n tystio y bu dynion yma
cyn y cyfnod hanesyddol. Cafodd y perchennog presennol hyd i  ben bwyell o garreg gaboledig yn
yr ardd ger y tŷ. Gwyddys iddo ddod o ffatri  bwyeill Neolithig y Graig Lwyd  ar y llechwedd
uwchben Penmaenmawr. Hwn oedd y safle mwyaf cynhyrchiol yng Nghymru, a’r trydydd
pwysicaf ym Mhrydain. Cafwyd y cerrig o frigiadau o graig igneaidd ar yr wyneb. Mae darganfod y
pen bwyall hwn yn awgrymu gweithgaredd dynion ar safle’r tŷ presennol, neu gerllaw, yn ystod y
cyfnod Neolithig hwyr.

                                           Y pen bwyell o garreg.

Bu cysylltiad hir hefyd rhwng yr ynys â’r Derwyddon. Ymosododd Gaius Suetonius Paulinus, y
cadfridog Rhufeinig, ar yr ynys yn 60 OC er mwyn ceisio torri grym y Derwyddon. Yn y diwedd
gwnaethpwyd yr ynys yn rhan o’r Ymerodraeth Rufeinig yn 78 OC gan Gnaeus Julius Agricola,
Llywodraethwr Rhufeinig Prydain. Ar ôl i’r Rhufeinwyr ymadael yn gynnar yn y 5ed ganrif
gwladychwyd Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn gan fôr-ladron o Iwerddon. Yn y diwedd cafodd yr olaf
o’r ymosodwyr o Iwerddon eu goresgyn  mewn brwydr yn 470 OC  a daeth Aberffraw yn gartref
Cunedda Wledig, mab i Frython Rhufeiniedig o bwys. O’u prif lys yn Aberffraw, daeth Cunedda a’i
feibion yn llywodraethwyr cyntaf  teyrnas Gwynedd.6

6  Atodiad 1 – Llinach Cunedda Wledig
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Yn y pen draw daeth Aberffraw yn gartref i ddisgynnydd i Gunedda - Anarawd, Brenin Gwynedd.
Cyfeiriwyd ato yn Annales Cambriae fel 'Brenin y Brythoniaid'. Enillodd ei dad, Rhodri Mawr
(c.820 – c.878), Brenin Gwynedd, fri o'i lwyddiant fel rhyfelwr ar ôl ei frwydrau niferus yn erbyn y
Llychlynwyr. Yn y diwedd fe’i lladdwyd mewn brwydr yng Nghymryd yn Nyffryn Conwy.
(Sylwer: Ni ychwanegwyd y 'Mawr’ at ei enw hyd yn llawer diweddarach)Adeg ei farwolaeth,
ymestynai teyrnas Rhodri dros ddwy ran o dair o Gymru fodern - Gwynedd, Powys a Seisyllwg –
wedi’u hennill trwy ryfel, priodas ac etifeddiaeth; er hynny, mynnodd cyfraith Cymru i’w diroedd
gael eu rhannu rhwng y rhai hynny o’i feibion mewn oed oedd yn dal yn fyw. Cadwodd ei fab
hynaf, Anarawd, y brif ystâd yn Aberffraw, gweddill Ynys Môn a rhannau cyfagos Gwynedd.  

Arhosodd y llys brenhinol yn Aberffraw hyd y 13egganrif.  Yn ystod y cyfnod hwn, bu ymosodiadau
ar Fôn gan y Daniaid, y Llychlynwyr, y Sacsoniaid a’r Normaniaid cyn iddi syrthio yn y diwedd i
Iorwerth I yn y 13eg ganrif.

….....................................................

Tirddeiliadaeth yng Nghymru’r Oesoedd Canol  

Cyn i Iorwerth I ei chipio, clytwaith o deyrnasoedd oedd Cymru, dan reolaeth gwahanol
dywysogion Cymreig. Yn debyg i weddill Prydain ac Ewrop, yr oedd Cymru wedi mabwysiadu
system ffiwdal, felly cynhaliai’r teyrnasoedd hyn y tywysogion a’u teuluoedd, gan ddarparu gwŷr
arfog iddynt hefyd. Tiroedd eglwysig yn unig fu’r tu allan i reolaeth frenhinol. Rhennid y
teyrnasoedd, yn eu tro,, yn unedau gweinyddol.

Rhennid Môn yn unedau fel a ganlyn:-

Cantrefi Aberffraw, Cemaes a Rhosyr.

Rhennid y cantrefi hyn yn gymydau.

Aberffraw  - Llifon a Malltraeth
Cemaes      - Talybolion a Thwrcelyn
Rhosyr       - Dindaethwy a Menai.

Yr oedd y tir yr adeiladwyd Plas Penmynydd arno’n nes ymlaen yng nghantref Rhosyr a chwmwd
Dindaethwy.
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Plas Penmynydd
Mae Plas Penmynydd yn adnabyddus fel cartref y Tuduriaid. Fe’i codwyd yn 1576 a thybir iddo
gael ei adeiladu ar yr un safle â’r un lle bu’r Tuduriaid yn byw pan oeddent yn eu bri. Cafodd ei ail-
adeiladu yn y 17eg ganrif.

Dechreuodd y teulu ddod i rym yn oes Ednyfed Fychan7 8 (disgynnydd Marchudd ap Cynan) a
oedd yn y 13th ganrif yn ddistain, neu brif ystiward llys, i Lywelyn Fawr (disgynnydd i Rodri
Mawr). Fel gwobr am ei wasanaeth i Lywelyn, yn wleidyddol ac yn filwrol, cafodd dreflannau
caeth ym Môn, Nant Conwy, Arllechwedd Uchaf, a’r Creuddyn. Cawsai holl ddisgynyddion taid
Ednyfed (Iorwerth ap Gwrgan) eisoes gonsesiynau a ganiatâi iddynt ddal eu tiroedd ym mhob rhan
o Gymru yn rhydd o ffioedd a gwasanaethau, heblaw gwasanaeth milwrol adeg rhyfel. Cafodd hyn
hefyd ei anrhydeddu. Adwaenid y ddeiliadaeth arbennig hon fel ‘Wyrion Eden’.

Daliodd Ednyfed y maenolau canlynol ym Môn, sef Trecastell, Penmynydd ac Erddreiniog. Trigai
yn bennaf yn Nhregarnedd heb fod ymhell o Benmynydd ac yno y bu farw tua 1233, wedi bod yn
briod ddwywaith.

Yr arfbais a gysylltid yn wreiddiol ag Ednyfed oedd 'pen Sarasen â thorch o gwmpas ei arleisiau'.
Newidiwyd hyn i 'pennau gwaedlyd tri Sais' ar ôl i Lywelyn anfon Ednyfed i’r Gororau i amddiffyn
y ffiniau rhag byddin o Saeson oedd yn nesáu, yn barod i ymosod, dan reolaeth Ranulph de
Blondeville o Gaer. 9

7  Atodiad 2 – Tuduriaid Penmynydd
8  Atodiad 3 – Hynafiaid Ednyfed Fychan
9  Pymtheg Llwyth Gogledd Cymru, o lawysgrif ym meddiant y Parch. L.Owen 1796
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   Pen Sarasen10                                        pennau toredig tri Sais11

Pan gipiodd Iorwerth I diroedd y tywysogion Cymreig, tua diwedd y 13e g ganrif, nid oedd modd
cyffwrdd â thiroedd ei ddeiliaid. Arhosai maenolau Penmynydd, Erddreiniog a Threcastell, a
adawyd i ail deulu Ednyfed Fychan trwy ei wraig Gwenllian, yn eu meddiant. Yn ogystal, parhaent
i ddal pob un ohonynt yn rhydd o renti a gwasanaethau.

Ystyrir mai mab Ednyfed Fychan, Goronwy oedd sefydlydd teulu Tuduriaid Penmynydd.
Etifeddodd Tudur Hen, ei fab ystadau Penmynydd, Trecastell ac Erddreiniog. Yr oedd Grono

Fychan ap Tudur (1285-1331), mab Tudur, yn hoff gan y Tywysog Du, a phan osododd Iorwerth
III holl lywodraeth Cymru yn nwylo ei fab, penododd hwnnw Grono yn Fforestwr Eryri. Yr oedd
ganddo gyfrifoldebau dros Sir Gaernarfon, Môn a Meirionydd. Cyflog Gronw fel Fforestwr oedd 7g
y dydd - £10 13s y flwyddyn. Daliodd y swydd hon hyd ei farwolaeth ar 11th Rhagfyr 1331.12

Cafodd Gronw ddau fab, Hywel a Thudur Fychan. Cafodd Hywel swydd yn yr eglwys fel canon o
Gadeirlan Bangor ac, yn nes ymlaen, Archddiacon Môn. Bu farw heb blant ac felly etifeddwyd y
stâd gan ei frawd, Tudur Fychan ap Goronwy.

Dyry The Historie of Wales 1697 hanes y modd hynod y dywedir i Dudur Fychan ap Gronw gael ei
urddo’n farchog dan law Iorwerth III.

Galwai Tudur Fychan ei hun yn ‘Syr’, a phan glywodd y Brenin Iorwerth hyn, anfonodd amdano a
gofyn iddo,'gyda pha hyder y beiddiai dresbasu ar ei hawl trwy gymryd arno radd marchog heb ei

awdurdod'. Atebodd Tudur fod 'trwy gyfreithiau a chyfansoddiad y Brenin Arthur, yr oedd gand-

do’r rhyddid i gymryd y teitl hwnnw arno, yn gyntaf , oherwydd ei fod yn ŵr bonheddig, yn ail bod

ganddo ystâd ddigonol, trydydd ei fod yn ddewr ac yn eofn' gan ychwanegu, ‘Os amheuir fy newder

a’m gwydnwch, wele, dyma fi’n taflu fy maneg i lawr, ac fel prawf priodol o'm dewrder, yr wyf yn

barod i ymladd ag unrhyw ddyn, beth bynnag y bo.’

Hoffodd y Brenin ei hyfdra a’i benderfyniad, ac felly bu’n hawdd ei ddarbwyllo i gadarnhau anrhy-
dedd marchogaeth arno.

10  Thomas Pennant – The History of the Parishes of Whitford and Holywell t.290
11  Plas Mawr, Conwy
12  Penmynydd and the Tudors – Arch. Cambs. Trydedd Gyfres  rhif LVIX 1869 J.Williams tt.290-292
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Ysgrifennwyd disgrifiad arall amdano yn hwyrach o lawer, gan Nicholas Thomas13 yn 1872, sy’n
rhoi llun ychydig yn wahanol ohono.

“Yn oes Iorwerth III, neu o gwmpas 1350 O.C., trigai ym Mhenmynydd, Môn, bonheddwr cefn gwlad tawel,
nad oedd, er hynny, heb brofiad o ddefnyddio arfau, o linach Ednyfed Fychan…................  Fe oedd taid Owen
Tudor, ei hun yn daid y Brenin Henry VII, ac yntau eto’n daid Elisabeth fawr.”

Tybir i Syr Tudur Fychan gadw Trecastell fel ei brif gartref. Yn ôl cofnodion oes Elisabeth, 'tair

helm gaeëdig' oedd arfbais Syr Tudur, nid pennau toredig ei orhendaid, Ednyfed Fychan.

Tybed a oedd hyn oherwydd i’r pennau bortreadu ‘Saeson’ a gallesid gweld hyn fel peth

herfeiddiol braidd ar adeg pan oedd Iorwerth yn ei gydnabod yn farchog?

Parhaodd yr holl deuluoedd a ddisgynnai o Dangwystl,14 gwraig gyntaf Ednyfed, i ddefnyddio’r
pennau toredig, tra mabwysiadwyd y fersiwn newydd hwn gan y teuluoedd hynny a ddisgynnai o’i
ail wraig, Gwenllian.

  3 helm gaeëdig15

Beirdd Cymru
Yn ystod y 14eg  ganrif, bu teulu Tuduriaid Penmynydd yn noddwyr pwysig y beirdd, yn arbennig yn
achosion Gruffydd Gryg, Iolo Goch a Gruffydd ap Maredudd ap Dafydd. O ganlyniad, canwyd
llawer iawn o farddoniaeth amdanynt.

Prif orchwyl bardd oedd canu clod ei noddwyr. Y rhinweddau a ganmolid oedd y rhai a
nodweddai’r gŵr delfrydol:  dewrder ar faes y gad, cryfder wrth amddiffyn ei fuddion ei hun a
sicrhau lles y rhai a ddibynnai arno; haelioni a charedigrwydd; ac ymrwymiad i gyfiawnder ac i
gynnal trefn a thegwch mewn cymdeithas.

Yng nghymdeithas yr Oesoedd Canol, credid mai llinach a warantai feddu ar y rhinweddau hyn, yn
ogystal â phennu hawl unigolyn i etifeddu tir a statws cymdeithasol ei deulu. O ganlyniad, caiff le
amlwg yn aml yn y cerddi mawl. Ymwnâi cerddi eraill â: cheisiadau sy’n ymofyn ffafr neu rodd;
diolchiadau am haelioni; dathlu priodas neu adeiladu tŷ newydd; a marwnadau yn dilyn marwolaeth
noddwr, a fyddai, gobeithio, yn sicrhau hefyd y byddai ffynhonnell nawdd y beirdd yn parhau i’r
genhedlaeth nesaf.

13  Nicholas Thomas – Annals and Antiquities of the counties and county families of Wales Cyf.I
14  J.Williams - Penmynydd and the Tudors t.278-294 Arch. Cambs. Cyf. XV Trydedd Gyfres 1869 t.282
15  Eglwys Gredifael, Penmynydd
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Canodd Iolo Goch o Leweni (tua 1325-1400) gerdd ddwy linell ar ddeg a chweugain – !
"#$. Ynddi, cyfeirir ar Tudur fel 'carw Tre'r Castell',  a dywedir hefyd
'Dalltai bwyll dellt ebillio'.

Canodd Iolo Goch hefyd y cerddi – 'Moliant i Bedwar Maib Tudur o Fôn' a 'Marwnad Meibion
Tudur ap Gronwy'.16 Y pedwar mab dan sylw oedd plant gwraig gyntaf Tudur, Mallt ferch Madog o
Benllyn. Yn ôl Iolo y meibion oedd, !%ac &'(

1. Etifeddodd Grono/Goronwy ap Tudur, y mab hynaf, Benmynydd, gan briodi Myfanwy.
Ysgrifennodd Iolo am ei ymweliad â )*&*'+a’i 
*. Bu farw trwy foddi wrth lanio o long yng Nghaint yn 1382. Cludwyd ei gorff yn ôl i Fôn, lle’i
claddwyd ym mynachlog y Brodyr Llwyd yn Llanfaes, hoff fan claddu uchelwyr Môn. Cawsai ei
sefydlu gan Lywelyn ap Iorwerth (Fawr) er cof am ei wraig Siwan, a fu farw yn 1237. Ymhen yr hir
a’r hwyr, symudwyd beddrod Goronwy i eglwys gyfagos Gredifael Sant, mae’n debyg adeg
Diddymu'r Mynachdai.

Ysgrifennodd Gruffudd ap Meredydd ap Dafydd farwnad i Goronwy. Mae Ann Parry Owen wedi
darparu fersiwn wedi’i aralleirio.
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16  Cyfieithiadau gan yr Athro Dafydd Johnson
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Dywedir i fardd o’r enw Hywel ab Einion Llygliw o Faelor, cyn i Fyfanwy briodi â Goronwy,
ymserchu ynddi, ond pan sylweddolodd nad oedd hi’n ei garu ef, cyfansoddodd gerdd serch drist.
Teitl ei awdl yw ‘Moliant Myfanwy Fychan o Gastell Dinas Brân’ Erbyn hyn cedwir y copi
gwreiddiol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Cyhoeddwyd testun y gerdd yn 'The Myvrian
Archaeology of Wales' a ddaeth â hi i amlygrwydd cenedlaethol. Sicrhaodd cyfieithiad gan Thomas
Pennant ei bod yn hysbys i haneswyr a hynafiaethwyr yng Nghymru a thu hwnt. Ysbrydolwyd yr
awdl hefyd gerdd boblogaidd arall o’r teitl 'Myfanwy Fychan' gan John Ceiriog Hughes ar gyfer
Eisteddfod Llangollen yn 1858 a pheintiad o’r enw 'Myfanwy Interior' gan Thomas Leonard
Hughes (1862 -1890) sy’n dangos ystafell ddychmygol o’r oesoedd canol. Mae hwn erbyn hyn yng
Nghasgliad Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon.

Ysgrifennodd Thomas Pennant17:-

“Yn 1390, yr oedd yn byw yn y castell hwn ferch enwog am ei phrydferthwch, disgynnydd o dŷ Tudur Trefor, y
bu ei thad, yn ôl pob tebyg yn dal y castell dan ieirll Arundel. Enw’r foneddiges oedd Myfanwy Fechan.
Enillodd serch Hywel ap Einion Lygliw, bardd enwog, a gyfansoddodd iddi’r awdl ganlynol.”

Dyma ran o’r gerdd honno18.

Uniawn bill hirddawn o ball harddedd,

Enwog falch fynog o feilch fonedd,

Anwylgain firain o fawredd—didwyll,

Un ni fwrw ei phwyll yn oferedd.

Mawl i hirwen ddoeth, mil a’i harwedd,

Manon aur hoywdal mywn enrhydedd, 

Myfanwy, lywy oleuwedd—briflwys,

Mygr hoywlamp Bowys, magwyr  

hywledd.

Gofynnai fawlgerdd yn gyfannedd,

Gwenlwys eurswllt bobl, gwinllys

orsedd,

Gwasgawd inseilwawd ansalwedd—arfer,

Gymar hy ener, gem rhianedd.

Llythr a ddysgodd bun llathraidd  

osgedd,

Lluniad diornair llin teÿrnedd …

Goludog gymar, haelwar heulwedd,

Goronwy Fychan, gwron fuchedd,

Gwymp glod, dawn hynod, dianhunedd—  

ddeigr,

Merch luniaidd, unionsyth, faith ei rhodd o’r neuadd 

brydferth,

Un bendefigaidd, urddasol ac enwog o dras gwŷr cadarn,

Un hardd, annwyl a phrydferth o wir fawredd,

Un nad yw’n cyfeirio ei meddwl at oferedd.

Moliant i’r un ddoeth, dal a goleubryd, mae mil yn ei gludo 

ar led,

Rhiain wych a hardd ei thalcen mewn anrhydedd,

Myfanwy, yr harddaf, hyfryd a disglair ei gwedd,

Llusern hardd a gwych Powys, noddwraig sy’n darparu 

gwleddoedd moethus.

Gofynnai am gerdd foliant yn barhaus,

Un hardd a theg y bobl sy’n derbyn rhodd wych, penaethes 

y llys lle llifa’r gwin,

Noddwraig barddoniaeth ddilys ac iddi ddull llawn 

gweddeiddrwydd,

Cymar i arglwydd dewr, gem ymhlith merched.

Dysgodd y wraig ddisglair ei llun lythrennau, 

Yr un ddi-fai ei ffurf o linach brenhinoedd … 

Cymar oludog (un hael, wâr a disglair fel yr haul)

I Oronwy Fychan, un ac iddo ymarweddiad arwr,

17  Thomas Pennant – A Tour in Wales Cyf. II t.298
18  Aralleiriad Erwain Haf Rheinallt yn Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn ac Eraill, gol. Nerys Ann Jones ac Erwain Haf 
Rheinallt (Aberystwyth 1995), cerdd 5, llinellau 1–14, 31–6
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Gwiwryw eurgroyw Eigr, gwawr y  

gwragedd.

Un rhagorol ei chlod, nodedig ei rhodd ac sy’n achosi 

dagrau o ganlyniad i ddiffyg cwsg ofnadwy,

Un fel Eigr fonheddig, gwych a phur, arglwyddes y 

gwragedd.

Dywedir i ŵr Myfanwy hefyd ysgrifennu  llawer o gerddi amdani.

Sylwer. Fe gredir y ganwyd Myfanwy yng nghanol y 14egganrif, tra tybir i Hywel fyw o ryw 1272-

1320, sy’n taflu rhywfaint o amheuaeth ar wirionedd yr hanes.

Bedd Goronwy a Myfanwy yn Eglwys Gredifael Sant, Penmynydd19

Sylwer. Y tu ôl i’r delwau y mae cilfach gyda charreg fedd 
a allai fod yn fedd tad Goronwy, Syr Tudur Fychan.

2. Trigai Ednyfed yn Nhrecastell, y dywedir amdano 'Nid pell Tre'r Castell, cell ced, Tud nefawl tai
Ednyfed’. Bu farw ynteu hefyd yn 1382, ond nid yw amgylchiadau ei farwolaeth yn eglur.

3. Trigai Rhys yn Erddreiniog a ddisgrifiwyd gan Iolo fel ,. Collodd
Rhys a’i frodyr Gwilym a Maredudd eu tiroedd wrth ymladd dros Owain Glyndŵr. Dienyddiwyd
Rhys yn Amwythig.

4. Trigai Gwilym yn Nghlorach, a ddisgrifiwyd fel ‘Llys Wilym, blas llysieulawn, Llewpart aur, lle

parod dawn, Annwyd rheg - yno y trigaf Yn y nef, ac iawn a wnaf, Trafn Clorach, trefn goleuryw’.

Cafodd bardwn ym mhen yr hir a’r hwyr ond ni chafodd ei diroedd yn ôl.

Dywedir fod pumed brawd, Maredudd, yn fab i ail wraig Tudur, Marged ferch Tomas. Pam na
soniodd Iolo Goch amdano yn ei gerdd i’r pedwar brawd nac yn ei gerdd foliant i ddau o'r pedwar
yn 1382?  Efallai am mai ail wraig oedd ei fam, ac felly gallasai Maredudd fod yn llawer iau na

19  Coflein – cyf. y catalog. C529045 Cyf. y Ffeil. DS2007-435-001
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meibion eraill Tudur. Er hynny, mae rhai haneswyr wedi cynnig eglurhad arall - gall fod nad oedd
yn frawd i’r pedwar hynny, ond yn fab i’w cefnder Tudur ap Goronwy ap Goronwy Fychan.20 21

Ar ryw adeg rhwng 1387 a 1395, penodwyd Maredudd yn rhaglaw cwmwd Malltraeth.

5 . Maredudd, tad Owain Tudur - Atafaelwyd ystadau Maredudd ap Tudur yn 1407, gan adael
Owen Tudor heb dir.  Ymunodd Owain â byddin Harri V, gan fynd ymlaen i briodi â’i weddw,
Catherine de Valois. Cawsant dri mab, Edmwnd, Owain a Siaspar. Daeth Edmwnd yn Ddug
Richmond a phriodi Margaret Beaufort. Aeth ei fab, Harri, draw i Ffrainc, gan ddychwelyd gyda
byddin i drechu Rhisiart III ar Faes Bosworth yn 1485. Yna, daeth yn Harri VII, y cyntaf o
Frenhinoedd Tuduraidd Lloegr yn 1485.

Uwchben cilfach fechan] y tu mewn i’r lle tân mawr, ceir yr hyn sy’n ymddangos fel arysgrif o
fleur de lys. Tybed a oes a wnelo â gwraig Owain Tudur, mab Maredudd - Catherine de Valois?

y fleur de lys

Manylyn

20  The Welsh Ancestry of the Tudor Dynasty – Darrell Wolcott – Ancient Welsh Studies
21  Atodiad 4 – Llinach wahanol ar gyfer Maredudd ap Tudur 
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Aeth mab Owain Tudur, Owen Tudor, yn fynach ac mae wedi’i goffáu yn Abaty San Steffan.
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Cafodd Goronwy ap Tudur Fychan a Myfanwy fab, Tudur, a merch, Morfudd. Pan fu farw
Goronwy ap Tudor Fychan ar 23ain Mawrth 1382 yr oedd ei ddau blentyn yn blant dan oed o hyd.
Ceir tystiolaeth ardderchog i’r dyddiad hwn. Meddiannwyd tiroedd Penmynydd gan siedwr
(escheator) y Brenin Rhisiart. Fe’u cofnodwyd gan y siedwr fel hyn:-

“Y Tiroedd a fu'n eiddo Grono ap Tudur - O rai enillion neu elw o diroedd neu ddaliadau a fu’n
eiddo i Grono ap Tudor, yn nhrefgorddau Penmynydd a Dinsylwy Rhys, a fu farw’r Sul nesaf cyn
Gŵyl Cyfarchiad Mair Forwyn, Ym mhumed flwyddyn y brenin presennol; y rhain a ddaliai’r un
Grono gan y brenin in capite (daliad yn syth o’r brenin) trwy wasanaeth wrth fynd â’r dywededig
brenin yn ei ryfel ym Mers Cymru ar ei gost ei hun, a thu hwnt ar gost y dywededig frenin ac ar ei
gais, yn Llys Sirol Môn; yn aros yn nwylo’r arglwydd y brenin trwy farwolaeth y dywededig
Grono, oherwydd bod Tudur, mab ac etifedd y dywededig Grono yn blentyn dan oed; ac a estynnir
fesul blwyddyn o ddeuddeg punt y tu hwnt ayb. nid atebodd, oherwydd i’r farnwriaeth ac eraill o
gyngor yr arglwydd y brenin ohirio nes cael trafod a ddylent fod yn eiddo i'r arglwydd y brenin,
ynteu a ddylid eu cyflwyno i Fyfanwy, a fu'n wraig y dywededig  Grono, fel meichiau wrth ateb yr
arglwydd frenin ayb.”22

Bu farw Tudur, mab Goronwy, tua 1400. Ymbriododd ei ferch, Morfudd, â Gwilym ap Gruffydd o’r
Penrhyn tua 1390. Trwy’r briodas, enillodd Gwilym ap Gruffydd diroedd yn y Penrhyn ac yng
nghymydau Menai a Dindaethwy ym Môn. Trigai Gwilym ym Mhenmynydd o 1400, wedi iddo fod
yn Siryf Môn yn 1396. Pan fu ewythredd ei wraig, Rhys, Gwilym a Maredudd ap Tudur, yn cefnogi
Glyndŵr, gorfodwyd Gwilym ap Gruffydd gan ei deulu i ymuno yn y gwrthryfel tua 1402. Yn y
diwedd, ildiodd Gwilym i’r brenin erbyn Awst 1405 ac erbyn Tachwedd 1407, pan gafodd yn ôl ei
diroedd fforffededig, rhoddwyd iddo hefyd diroedd saith ar hugain o ddilynwyr Glyndŵr ar Ynys
Môn a oedd, yn ôl pob tebyg, wedi marw’n ymladd dros Glyndŵr. Erbyn 1410 rhoddasid iddo
diroedd fforffededig ewythredd ei wraig, sef Rhys, a Gwilym ap Tudur. Daeth Gwilym yn berchen
ar y rhan fwyaf o dreftadaeth Tuduriaid Penmynydd heblaw am diroedd Maredudd ap Tudur
Fychan. Dyna’r prif reswm i Owen Tudur ymadael â Môn, i fentro ei lwc yn Llundain.23

Yr oedd mab gan Wilym ap Gruffydd a Morfudd ferch Goronwy, sef Tudur Fychan ap Gwilym,
nid etifeddodd ond eiddo ei fam ym Mhenmynydd.

Ymbriododd Tudur Fychan ap Gwilym ddwywaith, yn gyntaf â Gwen ap Deicws ac yn ail ag
Annes Puleston. Cafodd Tudur a’i ail wraig fab, Owain Tudur Fychan, a etifeddodd Benmynydd;
fe, yn ôl pob tebyg oedd y perchennog yn 1485. Daeth yn ŵr eithaf grymus.

Tua 1495 - Rhoddwyd i Owain siêd (escheat) Llaneilian. Ymbriododd â Grace Bold ferch Syr
Harri Bold. Goroesodd tri o’u meibion – Gwilym (William) Owen Tudur, John Owen Tudur a
Richard Owen Tudur I.

Wedi marw Morfudd ferch Goronwy, ail-briododd Gwilym ap Gruffydd o’r Penrhyn â Jonet
Stanley. Cafodd Gwilym Griffith (1415-1483), eu mab a'u hetifedd, ferch, Agnes Griffith, a
briododd yn gyntaf â William Griffith Fychan o’r Penrhyn ac yn ail â Syr Roland de Velville.  

Dywedir i Harri VII, yn ystod ei flynyddoedd fel alltud yn Llydaw, gael,  trwy wraig fonheddig o
Lydaw, fab o’r enw Roland de Velville. Mae rhai ysgolheigion yn amau hyn.24 Cyfeiriodd sawl un
o’r beirdd at ei berthynas â Harri VIII ond mae cofnodion eraill yn amhendant.

22  Penmynydd and the Tudors – Arch. Cambs. Trydedd Gyfres  rhif LVIX Gorffennaf 1869 tt.291-292
23  Owen Tudur: Founding father of the Tudur Dynasty – Terry Breverton - 2016
24 R.A.Griffiths, Professor of medieval history University Swansea – The Making of the Tudor Dynasty 1985; Y Dr. M.
P. Siddons - The Development of Welsh Heraldry' 1993; S.B.Grimes Professor of History- 'Sir Roland de Veleville and 
the Tudor dynasty 1967; W. R. B. Robinson - Sir Roland de Veleville and the Tudor Dynasty: A reassessment 1991
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Dafydd Alaw 1535
-(((.
Gallai hyn gyfeirio at Harri gan i hwnnw gael ei eni’n Iarll Richmond.

Lewys Dunn 1602
-(.
Gallai hyn ymwneud â hynafiaid Agnes, teulu Griffiths o’r Penrhyn, a oedd hefyd yn
ddisgynyddion Ednyfed Fychan, o gangen arall o deulu’r Tuduriaid, neu â Harri.

Yn ôl yr hanes, ar ôl i Harri esgyn i’r orsedd, urddodd Roland yn farchog, gan ei wneud yn
gwnstabl Castell Biwmares a rhoi iddo gyfran o Benmynydd, eiddo’r Tuduriaid, gyda thiroedd
eraill ym Mhentraeth a Biwmares. Dywedir mai 486 erw o dir oedd hyn, sef rhan o ystâd Maredudd
ap Tudur Fychan, ei hendaid. Er hynny, nid oes tystiolaeth i gefnogi’r awgrym hwn.  Fodd bynnag,
rhoddwyd iddo diroedd ar hen ystadau’r Tuduriaid ym Mhenmynydd, yn nes ymlaen, yn ystod
teyrnasiad Harri VIII, gan Owen ap John ab Owen ap Tudur Fychan, aelod o ‘gangen hynaf teulu’r
Tuduriaid’. (gweler t .21)

Cafodd Roland Velville ac Agnes Griffith ddwy ferch, Grace a Jane. Ymbriododd Jane â Tudor ap
Robert Fychan. Eu merch oedd Catrin o Ferain (tua1535-1591).
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16eg Ganrif

Yn 1502, enwir dau o feibion Owain Tudur Fychan, ynghyd â’u mam, mewn dogfen ynghylch dau
randir ym mhlwyf Penmynydd. Fe’u cofnodir fel ‘tenantiaid rhyddion’. Mae hyn yn cadarnhau y
cynhelid o hyd y consesiwn gwreiddiol o ‘ddeiliadaeth arbennig’ a roddwyd i Iorwerth ap Gwrgan.
(gweler t.11)

1502 – Gŵyl yr Holl Saint
Grace Bold, John Owen a Rhisiart Owen, tenantiaid rhyddion ‘Penmynyth’ yng nghwmwd ‘Dynd',
Sir Fôn.25

1504 - Bu farw Owain Tudur Fychan. Cadarnhaodd yr Ymchwiliad Post Mortem iddo ddal ystâd
Penmynydd. Cawsai ei ystadau eu rhannu rhwng y rhai o’i meibion a oedd yn goroesi, yn ôl cyfran
(gavelkind). Yn y pen draw disodlwyd y drefn Gymreig hon o ddal tir gan drefn cyntafanedigaeth
yn ôl statudau Harri VIII, 1536-1542.  Credir i’w fab, Gwilym Owen Tudur, etifeddu’r rhan o
Benmynydd lle saif y tŷ presennol.

….......................................................................................................................................................

1509 21ain Mai -  Bu farw Harri VII a’i ddilyn gan ei ail fab, Harri VIII.       
     Yr oedd ei fab hynaf, Arthur, wedi marw yn 1502.

…......................................................................................................................................................

1509 3y d d Gorffennaf – Dyma’r union ddyddiad pan roddwyd i Syr Roland de Velville swydd
cwnstabl Biwmares. Nid oedd ond naw diwrnod ar ôl coroni Harri VIII. Mae’n bosibl y lluniwyd y
warant cyn marwolaeth ei dad, ond heb ei llofnodi tan ar ôl ei goroni.

Daeth Gwilym (William) Owen Tudur yn iwmon/un o iwmyn y Goron a mynd i fyw yn swydd
Warwick. Nid oedd gan ei feibion ddiddordeb yn ei ystadau ym Môn, ac felly fe’u rhoddwyd i’w
frawd Richard Owen Tudur.

1510 15f e d Mehefin – Rhodd gan William Owen (Tudur) i Richard Owen (Tudur), y ddau’n
denantiaid rhyddion yn nhrefgordd Penmynydd. Cynhwysai’r rhodd blasty Penmynydd, 2 ardd, 5
amgaefa a thiroedd eraill.26

1512 4ydd Rhagfyr - Derbyniodd Syr Roland de Velville lythyrau brodori ar ei gyfer ef ei hun ac ar
gyfer ei etifeddion.

1519/20 - Cafodd Syr Roland de Velville dir ym Mhenmynydd gan Owen ap John Owain ap Tudur
Fychan (mab John Owen Tudur). Ceir sawl dogfen sy’n cofnodi’r trafodion hyn.

1519 24ain Ebrill

BOND yn werth 100 marc ar gyfer mwynhad didramgwydd deiliad yn nhref Penmynydd o’r enw
Tyddyn brydyn’.27

25  Llsgrau Teulu Salsbriaid Lleweni – rhif 234 (i a ii) yn Lladin
26  Archifau Bangor  - Llysgrau Baron Hill Cyf.I rhif1724
27  ibid. rhifau 267 a 209 yn Lladin
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1519/20  26ain Chwefror

MORGAIS am £4 (o ran prydles ar gyfer pedair blynedd, ayb.) ar dair preswylfa yn nhrefgordd
Penmynydd, un o’r enw ‘Tyddyn David Hwsmon’ sy'n gorwedd rhwng tir deiliad abad Conwy ar
ochr y dwyrain, yr ail ddeiliad lle mae ‘Ierwerth ap Tudur ap Ednyfed’ erbyn hyn yn trigo, sy’n
gorwedd rhwng deiliad ‘William Gruffith’, marchog, ar y de a deiliad abad Conwy o’r enw
‘Tyddyn y Kymyro’ ar y dwyrain, y drydedd o’r enw ‘Tyddyn y velyn’ sy'n gorwedd ger melin y
dywededig Owen.  

1520 18fed Ebrill

RHODDIAD deiliad o’r enw ‘Tythyn Brydyn’ yn nhrefgordd Penmynyth gyda dau dŷ’n sefyll arno
ac yn gorwedd rhwng y tir a elwir Bodynys i’r gogledd a thir y brenin a elwir ‘Maesylidir’ i’r
dwyrain a’r tir a elwir Y wyrgloth (weirglodd) sy’n gorwedd i’r de.28

1527 - Bu farw Syr Roland Velville, gan adael ei diroedd i gyd i’w weddw, a adawodd yr eiddo, yn
ei thro, i’w dwy ferch, Grace a Jane. Gellir tybio i Grace Velville farw’n ddibriod, gan i’r cyfan o’i
gyfran yn eiddo Penmynydd syrthio yn y diwedd i Gatrin o Ferain.

Newidiodd Richard Owen Tudur I enw’r Tuduriaid i Theodor a dyna enw’r etifeddion
diweddarach heblaw un eithriad pan ddilynodd ail fab ei frawd hŷn. Ymbriododd ag Elizabeth ferch
Rhys ap Llywelyn o Fodychan; bu ei thad yn Uchel Siryf Môn am oes o 1485-1504. Cawsant fab,
Richard Owen Theodor II, a anwyd tua 1541.

Ymbriododd Richard Owen Theodor II â Margaret ferch Madog ap Ifan o Bengwern. Cawsant fab –
Richard Owen Theodor III.

…........................................................................................................................................................

1547 – Bu farw Harri VIII a’i ddilyn gan ei fab, Iorwerth VI.

1553 – Bu farw Iorwerth VI a’i ddilyn gan ei hanner chwaer, Mari I.

1558 – Bu farw Mari I ac aeth y goron i’w hanner chwaer, Elisabeth I.

….........................................................................................................................................................

1558 – Bu farw Richard Owen Theodor I a chael ei gladdu yn eglwys Penmynydd. Fe’i dilynwyd
gan ei fab, Richard Owen Theodor II.

1565 a 1573 – Penodwyd Richard Owen Theodor II yn Uchel Siryf Môn.

28  ibid rhif 21 yn Lladin
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Adeiladu Plas Penmynydd

1576 - Ail-adeiladodd Richard Owen Theodor II Blas Penmynydd, yn ôl pob tebyg ar seiliau’r tŷ
cynharach. Mae carreg dyddiad gyda blaenllythrennau ei enw erbyn hyn wedi'i hailosod mewn man
arall y tu mewn i’r tŷ.

1584 - bu farw Richard Owen Theodor II. Olynwyd ef gan ei fab Richard Owen Theodor III, a
oedd wedi priodi â Jane ferch Owen ap Robert o Fodafon, ond ni chawsant blant. Bu farw yn 1586,
yn fuan ar ôl ei dad. Aeth ystâd Penmynydd i’w frawd, David Owen Theodor.

1588 – Mewn copi o The Gentleman’s Magazine, ceir cofnod o David yn trigo ym Mhenmynydd.29

Ymddengys fod David Owen Theodor yn westeiwr da ond yn ddiofal â’i arian. Sonia’r bardd Siôn
Mawddwy am fywyd ym Mhlas Penmynydd.

-,/(((
(.

Ymbriododd David ag Agnes ferch William Lewis o Brysaeddfed. Cawsant fab o’r enw Richard

Owen Theodor IV.

29  Gentleman's Magazine 1829 Cyf 99 Rhan 1 t.203
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17eg Ganrif

Erbyn dechrau’r 17eg ganrif yr oedd teulu Tuduriaid Penmynydd, Môn, wedi mynd yn uchelwyr llai
eu bri.

Aeth rhyw Owen Tydder (David Owen Theodor) ynghlwm yn helyntion Arbella Stuart, yr oedd ei
nain, Bess o Hardwick wedi gobeithio y gallai olynu’r Frenhines Elisabeth I o Loegr. Yr oedd
Arbella’n ororwyres i Harri VII. Ymddengys y buasai Owen Tydder (David) yn Hardwick ers ugain
mlynedd, ac yr oedd ei fab yn facwy i Arbella ei hun. Oherwydd statws Arbella fel etifeddes bosibl
yr orsedd, bu trafodaethau ynghylch priodasau priodol iddi trwy gydol ei phlentyndod. Hefyd,
byddai arni angen caniatâd y Frenhines pe dymunai briodi; ond dechreuodd Arbella gynllwynio ei
phriodas ei hun.

1602/3 2il Ionawr - Yn ôl Papurau Cecil30, cawsai gwas Bess o Hardwick, o’r enw John Daudridge,
orchymyn “i siarad â Mr. Owen Theodor i gymell Madam Shrewsbury ynghylch priodas rhwng ŵyr
yr Arglwydd, mab hynaf yr Arglwydd Beauchamp, a’r foneddiges Arbella.”

Pan ddechreuodd sibrydion fynd ar led, gofynnodd Elisabeth i un o wŷr ei llys, Syr Henry
Brounker, i ymchwilio i’r mater. Mae’n debyg i Tydder gyfaddef y buasai rhywfaint o drafod
rhyngddo ef ac Owen arall ynghylch y fath briodas, ond iddo fynnu mai ychydig a wyddai am
hynny. ‘Roedd yn ansicr ynghylch y dyddiad, ond tybiai i’r cyfan ddigwydd ryw dair neu bedair
blynedd ynghynt. Gofynnodd Syr Robert Cecil i Syr Thomas Egerton ymchwilio i gefndir Owen
Tydder. Gwnaeth Egerton rai ymholiadau ond yn ofer.

1602/3 3ydd Ionawr - Llythyr oddi wrth Syr Thomas Egerton at Syr Robert Cecil.
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1602 15f e d Ionawr - Ysgrifennodd Syr Richard Bulkeley adroddiad at Syr Robert Cecil hefyd a
gynhwysodd ddisgrifiad o David Owen Theodor fel:-

-(((( ( $       
9(.

O ganlyniad i’r adroddiad hwn, dilewyd pob amheuaeth ynglŷn y Tuduriaid.

30  Cecil Papers Cyf.12 1602-1603 cyh. HMSO Llundain 1910
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  …........................................................................................................................................................

1603 24ain Mawrth - Bu farw Elisabeth I a’i dilyn gan Siams I.

    ….......................................................................................................................................................

1610 – O’r diwedd dyweddïodd Arbella Stuart yn gyfrinachol â William Seymour, yr oedd ganddo
ynteu hefyd hawl bell i orsedd Lloegr. Priodasant yn breifat ym Mehefin y flwyddyn honno. Pan
glywodd y Brenin am hyn, fe restiwyd William ac Arbella.

1610 - Ymbriododd Richard Owen Theodor VI â Mary Wynn ferch Richard Rowland Wynn o
Benhesgin Isa. Cawsant fab – Richard Owen Theodor V, a anwyd tua 1613 (gweler y garreg ddyddiad
isod).

1611 18fed Rhagfyr - Rhoddodd Richard Owen Theodor IV brydles ar gyfer 21 flwyddyn i Rowland
ap  David ap John, gynt o Fodynys, ar Dyddyn David ap John ac eraill, a’r ŷd i’w falu ym Melin
Penmynydd. Bu hefyd ddyletswydd i fynychu gwahanol lysoedd, llysoedd maenoraidd a lît, oni
rywstrid gan faterion o bwys, salwch neu rwystr arall.31

1613 a 1618 – cerrig dyddiad gyda’r blaenllythrennau T uwchben R.O. (Richard Owen V); ac E.O.
ac R.O. (Richard Owen V ac Elizabeth Owen o Fodeon) ac, ar arfbais, arbais y Tuduriaid wedi’i
chyfuno ag arbais Hwfa ap Cynddelw, a ddefnyddid gan deulu Owen Bodeon. Mae’r ddau ddyddiad
yn rhagflaenu'r berthynas rhwng teulu Owain Tudur a theulu Owen Bodeon, ac nid etifeddodd
Richard ac Elizabeth y tŷ nes ar ôl 1645.

A allai’r dyddiadau fod, efallai, yn ddyddiadau geni Richard ac Elizabeth? ... a’r cerrig wedi’u

gosod ar ôl iddynt etifeddu’r tŷ?

1615, 25ain Medi - Bu farw Arbella yn Nhŵr Llundain yn 39 oed.

31  Archifau Bangor – Llsgrau Baron Hill rhif 1751
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1623 – Bu farw David Owen Theodor a’i olynu gan ei fab Richard Owen Theodor IV.

1623 - Daeth Richard Owen Theodor IV yn Uchel Siryf Môn.

…........................................................................................................................................................

1625 – Bu farw Siâms I a’i olynu gan ei fab, Siarl I.

….......................................................................................................................................................

1630 – carreg ddyddiad gyda’r blaenllythrennau R.O. ac E.O. wedi’i hail-osod erbyn hyn ar adeilad
fferm.

A yw’r garreg ddyddiad hon yn dathlu dyweddïo Richard Owen V ac Elizabeth Owen? Buasai

yntau’n 17 mlwydd oed a hithau’n ddim ond 12 oed os mai dyddiadau eu geni sydd ar y garreg

arall (t.25).  Mae hyn yn bosibl, gan y trefnid priodasau rhwng plant yn aml. Deddfai cyfraith yr

eglwys na châi plentyn dan 7 oed gytuno i briodi. Ar gyfer plant hŷn, gellid gwneud y cytundeb, ond

ni fuasai’r briodas yn ddilys oni byddai’r ddeuddyn yn cytuno iddi wrth gyrraedd oedran cydsynio.

Mewn gwirionedd, amrywiai oedran priodi plant, ond y tuedd oedd i’w priodi tua 9, 10 neu 11

mlwydd oed. Fel arfer, y rheswm dros briodas gynnar oedd bod gan y ddau deulu fudd ohoni.

1633 – ymddengys i Richard Owen IV wella sefyllfa ariannol y teulu a gwelir Penmynydd ar
gofrestr o enillion fel yr ystâd drydedd fwyaf ei henillion ym Môn.

1645 – Bu farw Richard Owen Theodor IV gan adael ewyllys. Olynwyd ef gan ei fab Richard

Owen Theodor V. 32

Yn ei ewyllys:-  
‘y cyfryw nwyddau ag a gawsai yn ei ddywededig dŷ ym Mhenmynydd a adawyd gan ei nain sef fframiau
gwely, byrddau, fframiau a meinciau sydd yn eiddo etifeddol yn perthyn ac yn eiddo i’r dywededig dŷ. Yr
oedd 'Gweddill a gwaddod ei nwyddau, siatelau a chredydau, y cyfan a phob un, pa beth bynnag y
bônt, pa un ai’n symudol neu’n ansymudol’ (ar ôl tynnu’n gyntaf hanner neu ran ei wraig) i’w
rhannu’n gyfartal rhwng ei wraig, Mary Owen a’i unig ferch, hefyd o’r enw Mary Owen.
1646 Mehefin - Ymddengys enw Richard Owen Theodor V ymhlith y rhai a drosglwyddodd
gildiad ffurfiol Môn i luoedd y Senedd.

32  Atodiad 5 - Ewyllys Richard Owen Theodor VI 1645
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…........................................................................................................................................................

1649 – Torrwyd pen Siarl I a bu Oliver Cromwell yn rheoli fel Arglwydd Amddiffynnydd o 
1653.

…........................................................................................................................................................

Penodwyd Richard Owen Theodor V yn Uchel Siryf Môn.  Cafodd ef a’i wraig, Elizabeth Owen,
merch William Owen o Fodeon, ddau o blant. Mab o’r enw Richard Owen Theodor VI, a fu farw
cyn dod i oed, a merch, Margaret Owen.

….........................................................................................................................................................

1660 – Wedi marwolaeth Cromwell a Rhyngdeyrnasiad o 11 mlynedd, galwyd Siarl II i’r 
orsedd.

…........................................................................................................................................................

1665 – ewyllys a thestament olaf Mary Owen o’r Dyffryn, gweddw Richard Owen Theodor IV.
Ynddi sonia fod angen rhywfaint o waith trwsio ar Blas Penmynydd:- 

“....... i’m Hŵyr Richard Owen Theodor ddeugain punt ar gyfer a thuag at roi to ar Blas Penmynydd sydd ar hyn
o bryd wedi dirywio rywfaint”.33 34

Gadawodd arian i’r eglwysi ym Mhenmynydd, yn Llansadwrn a Llanidan ac i’r Gadeirlan ym
Mangor, yn ogystal â chymynroddion bychain i’w hwyres, Mary Bulkeley, ei nai William Lloyd, ei
nith Mary Lloyd, ei ŵyr Richard Owen Theodor, ei hwyrion Ffrancis Bulkeley a Jane Bulkeley ac:-

“ …. i’m merch-yng-nghyfraith Elizabeth Owen ddeuswllt ar hugain er mwyn prynu modrwy iddi i’w gwisgo er
cof amdanaf.”

1668 – bu farw Richard Owen Theodor V. Fe enwir ei wraig Elizabeth a'i ferch Margaret ill dwy
mewn Bond Gweinyddu, ac fe dorrodd y ddwy eu henwau eu hunain. Bu farw ei fab ac etifedd,
Richard Owen Theodor VI, tua 1669, cyn dod i oedran. Aeth ystâd Penmynydd i’w chwaer,
Margaret Owen, a oedd wedi priodi â Coningsby Williams (tua 1639-1707/8) o Lan-y-gors,
Llanidan yn 1665. Daeth Plas Penmynydd yn gartref iddynt.

33  Archifau Bangor – Llsgrau Baron Hill rhif 1785
34  Atodiad 6– Ewyllys Mary Owen 1665
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1668 - Bu Margaret Owen farw heb blant dair blynedd ar ôl priodi yn 1665. Efallai iddi farw heb
ewyllys gan na setlwyd ei hystâd hyd 10 mlynedd wedyn. (gweler t.27)

1670 – Penodwyd Coningsby Williams yn Uchel Siryf Môn. Fe hefyd oedd perchennog y fferi a
ddisodlwyd gan y bont grog bresennol dros Afon Menai. Efallai iddo barhau i fyw ym Mhlas
Penmynydd nes y setlwyd ystâd ei wraig o’r diwedd.

1678 – Bond Gweinyddu - enwyd Coningsby Williams fel gweinyddwr ystâd bersonol Margaret.
Sonia’r bond hefyd am restr eiddo ond ni ddaethpwyd o hyd i hon. Aeth ystâd Penmynydd i Mary

Owen, chwaer Richard Owen V a modryb Margaret Owen.

1681 – bu farw Elizabeth Owen, gwraig Richard Owen Theodor V, gan adael ewyllys.35 Erbyn hyn,
yr oedd Elizabeth yn wraig weddw ac yr oedd ei dau blentyn, Richard a Margaret, hefyd wedi marw
o’i blaen. Gadawodd gymynroddion i’w nith Jane Anne Owen, ac i nith arall, Anne Williams o
Benmynydd, ac i’w morwyn, Margaret Williams. Gadawyd ei thiroedd i gyd i’w nai, John Glynne o
Lynllifon, Sir Gaernarfon.

Yr oedd Mary Owen, merch Richard Owen IV, wedi ymbriodi â Rowland Bulkeley o Borthamel.36

Cawsant chwech o blant – Richard, Jane, Francis, William, Ales a Mary.

1683 - Bu farw merch ieuengaf Mary ac mae cofeb iddi yn Eglwys Penmynydd.

Yma a gorwedd corff 
Mary Bulkely 
Merch Rowland
Bulkeley o Borthamel
Ysw. … Mary Bulkeley
Ei wraig unig Ferch
Richard Owen Theodor
o Benmynydd …....
Bu farw…............
8…...........
27 M ... Anno 
Dom …..... 1683

35  Atodiad 7 -   Ewyllys Elizabeth Owen 1681
36  Atodiad 8 - Llinach Teulu Bulkeley
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1668 - Parodd Mary lunio Gweithred Gyfamod fel y gellid trosglwyddo ei hystâd i’w hail fab,
Francis Bulkeley, gan i’w mab hynaf, Richard, farw heb blant.37 Ymddengys o ddogfen arall bod
Richard yn  un afradlon iawn. Sonia am “ddirywiad teulu Porthamel ….. ac afradlondeb cynnar
natur ddiofal Richard, yr hel dyledion a greodd dreth ar waddol ei fam, ac ar waddol mawr ei wraig
Catherine.”38

…....................................................................................................................................................

1685 – Bu farw Siarl II. Olynwyd ef gan ei frawd Siâms II

1688 – Ildiodd Siâms II y goron a ffoi. Dilynwyd ef gan ei nai, Gwilym.

1689 – Daeth Gwilym III a’i wraig, Mari II, yn deyrnoedd ar y cyd.

….......................................................................................................................................................

37  Archifau Bangor – Llsgrau Baron Hill rhif 1787
38  ibid. rhif 1794
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18fed Ganrif

1701 Ionawr – daeth Coningsby Williams yn AS dros Fôn. Fe’i cofnodir fel bonheddwr ‘o Farian’,
ac felly mae’n rhaid ei fod, ymhen yr hir a’r hwyr, wedi mudo o Blas Penmynydd. Yr oedd wedi
ail-briodi â Jane Glynne o Blas Newydd.

….........................................................................................................................................................

1707 – Ar ôl y Ddeddf Uno, daeth Anne, merch Siâms II, yn frenhines gyntaf Prydain Fawr.

….........................................................................................................................................................

1706/7 27ain Chwefror - bu farw Coningsby Williams. Dyddiad ei ewyllys yw 26ain Chwefror 1707,
felly bu farw drannoeth..

1708 2il Mawrth –  Profwyd ei ewyllys. 39

….......................................................................................................................................................

1714 – Bu farw’r Frenhines Anne a’i dilyn gan berthynas pell o’r Almaen, a ddaeth yn Siôr 
I.

…........................................................................................................................................................

Etifeddwyd ystâd Porthamel, a gynhwysai Blas Penmynydd, gan Francis Bulkeley, ail fab Rowland
a Mary Bulkeley. Gamblwr ydoedd, a chafodd ei hun mewn anawsterau ariannol a chodi arian trwy
forgeisiau niferus. Ceir sawl dogfen yn ymwneud â’i ddyledion.40

Ym mhen yr hir a’r hwyr, fe flaengaeodd Richard, Arglwydd Bulkeley, rhoddwr y morgais, pan
aeth materion busnes Francis Bulkeley i  Lys Siawnsri, ac felly aeth ystâd Penmynydd yn eiddo
iddo fe. Lladdodd Francis ei hun cyn i’r achos yn Siawnsri ddod i ben.

1722 15fed Mawrth – Indentur rhwng ysgutorion eiddo tiriog Francis Bulkeley o Borthamel ar gyfer
“gwerthu maenol Penmynydd a buddion eraill” am £21,000.41  Cofnodir Plas Penmynydd fel bod
'yn neiliadaeth neu anheddiad William Jones Smith a’i bartneriaid neu eu his-denantiaid neu
aseineion.' Mae sôn yn y ddogfen am ddyfarniad Siawnsri dyddiedig 30ain Mehefin 1718.

Ai cyfenw ychwanegol oedd “Smith” ynteu swydd? Sillafwyd y gair gydag “S” fawr yn y ddogfen

wreiddiol.

39  Archifau Bangor – Llsgrau Baron Hill rhif 716
40  ibid. rhifau 410-427
41  ibid. rhifau 1926-1928
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1723 28ain Mawrth - Gwerthwyd maenol Penmynydd y flwyddyn wedyn gan yr Arglwydd
Bulkeley i’r Parch. Richard Edmunds M.A. O Goleg yr Iesu, Rhydychen, am £3,500. 42 43

Yr oedd y Parch. Richard Edmunds yn fab i John Edmunds, asiant ystâd Castell y Penrhyn Ymhen
yr hir a’r hwyr, daeth yn rheithor Aber a bu hefyd, ar un adeg, yn gaplan i Syr Richard Bulkeley.
Priododd yn 1725.

1725 9fed Rhagfyr – Indentur Tridarn44 - Setliad Priodasol
1. Anne Prytherch, gweddw John Prytherch o Dregaean
2. Y Parch. Richard Edmunds
3. Ann Prytherch, merch ac etifeddes y diweddar John Prytherch.

Bu farw John Prytherch heb ewyllys, gyda dyledion o £653 11s 6d heb eu talu. Ysgwyddodd ei
weddw, Ann Prytherch, y dasg o weinyddu ystâd bersonol ei diweddar ŵr, na ddaeth yn fwy na
£233 13s, nad oedd yn ddigon i dalu a  chlirio’r dywededig dyledion. Fel rhan o’r setliad priodasol,
cytunwyd:

Y byddai’r Parch. Richard Edmunds yn derbyn y dyledion a’r holl nwyddau, deunyddiau cartref,
offer y tŷ a hwsmonaeth a siatelau eraill a phob eiddo personol. Cymerodd ystâd Tregaean yn eiddo
iddo hefyd, a’i gwneud yn gartref iddo ef a’i wraig newydd, Ann Prytherch (y ferch). Cytunodd i
gadw Anne Prytherch (gwraig weddw) a darparu ar ei chyfer fwyd, gwaith golchi a llety yn y tŷ am
weddill ei hoes a chlirio ei dyledion. Er hynny, ni châi hi achosi unrhyw ymyrraeth â’r trefniadau na
tharfu arnyn nhw.

….......................................................................................................................................................

1727 – Bu farw Siôr I. Daeth ei fab hynaf yn Frenin Siôr II.

…......................................................................................................................................................

Yn 1728, cofnodwyd mai Wm. Jones oedd deiliad Plas Penmynydd.

1728 Asesiad Treth Dir45

Plas Penmynydd deiliad: Wm. Jones

1731 29a i n Medi – Bu farw’r Parch. Richard Edmunds. Nid oedd yr un o’i blant, John, Henry,
Margaret na Bridget wedi dod i oedran ar y pryd. O’r diwedd, etifeddodd mab hynaf Richard ystâd
Tregaean, gyda’i frawd a’i chwiorydd yn etifeddu ystâd eu hewythr, y Dr. Henry Edmunds ar y cyd.

Ceir Bond Gweinyddu dyddiedig 1733 ynghylch rhyw William Jones, gof o Benmynydd. Gallai hwn

fod yr un un y soniwyd amdano yn y ddogfen ddyddiedig 1722. (gweler t.30) Os felly, ymddengys mai

disgrifiad o’i waith oedd y gair ‘smith’.

Ymhen amser, ail-briododd Ann Edmunds â James Briscoe, casglwr tollau ym Miwmares. Cawsant
bedair merch a oroesodd – Catherine, Mary, Anne a Dorothy.

42   ibid. rhifau 1937-1938
43  Atodiad 9 - Teulu Edmunds
44  Archifau Môn – Llsgrau ystâd Tregaean cyf.WDH/134
45   ibid. cyf.WQT/69/1-20
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Yn 1742, yn ystod y cyfnod pan fu teulu Edmunds yn berchen ystâd Penmynydd, symudodd deiliad
dadleuol i Blas Penmynydd.

William Pritchard (1702-1773) - un o arloeswyr y mudiad Anghydffurfiol yng Nghymru.46

Yr oedd yn fab i ffermwr, a daeth yn ffermwr ei hun er gwaethaf cael addysg dda. Yn 1739,
priododd â Margaret Evans a byw yn fferm Glasfryn Fawr, Llangybi, fel deiliad. Daeth yn Gristion
ac yn eglwyswr selog, ond ar ôl iddo gynhyrfu’r eglwys Anglicanaidd leol trwy feirniadu’r
pregethau’n agored, fe’i galwyd o flaen y llys Eglwysig ym Mangor a’i ddirwyo. Yn raddol
dechreuodd ymwneud â’r Anghydffurfwyr ym Mhwllheli. Clywodd am Jenkin Morgan, ysgolfeistr
a phregethwr a weithiai yn Nantydeiliau ger Llanuwchllyn. Fe’i gwahoddodd i agor ysgol yn ei
gegin yng Nglasfryn Fawr. Dyna adeg pan fu erlid ar Anghydffurfwyr, ac ni bu’n hir cyn i straeon
maleisus ymledu yn ei gylch ef ac ynghylch yr ysgol.

1742 – Bwriwyd William allan o Lasfryn Fawr. Ail-gartrefodd ym Mhlas Penmynydd ym Môn.
Daeth Jenkin Morgan ar ei ôl, a bu iddynt sefydlu cynulleidfa Anghydffurfiol ar yr ynys. Parhaodd
yr erlid gan i’w hen elynion fynd ati i ledu adroddiadau camarweiniol ynghylch ei gymeriad
ymhlith ei gymdogion ar yr Ynys. Yn y diwedd, fe’i dirwywyd am ganiatáu pregethu mewn tŷ heb
ei gofrestru. Ar ôl hyn, tŷ ym Mhenmynydd fu’r tŷ cyntaf ym Môn i’w gofrestru ar gyfer pregethu.

Cafodd ei letywr ( y Parchedig John Edmunds mab y Parchedig Richard Edmunds) ei gymell gan
farn pobl yr ardal i’w daflu allan o Benmynydd.

1744 28a i n a 29a i n Mawrth – Trosglwyddodd y Parch. John Edmunds “faenol Penmynydd a
gwahanol breswylfeydd a thiroedd ym Môn” i Henry Edmunds, ei frawd iau.47

1748 – Sefydlodd grŵp Anghydffurfiol William Pritchard ei gapel cyntaf yn Rhos y Meirch.

1749 - Pan ddarganfu William Bulkeley o Frynddu (y Dyddiadurwr) ymhen amser fod William
Pritchard  yn cael ei erlid am ddim ond ei egwyddorion Anghydffurfiol, cynigiodd iddo ddeiliadaeth
yng Nghlwch Dernog. Arhosodd Pritchard yno hyd ei farwolaeth yn 1773. Mae cofeb iddo yng
Nghapel Rhos y Meirch.

1750 - Bu farw Henry Edmunds o HMS Glascow (mab Richard). Gadawodd ei ran ef yn yr ystâd a
etifeddodd i’w chwaer Margaret.48 Nid yw’n glir pa beth a ddigwyddodd i Blas Penmynydd yr adeg

hon.

1752 1af Chwefror - Ymbriododd Margaret Edmunds â Robert Lloyd o Wynus.49

1753 - Bu farw Bridget yn ddibriod, gan adael ei thraean o’r ystâd sef £988 17s 6¼d, i’w brawd,
John Edmunds, a’i chwaer, Margaret Lloyd. Gadawodd ei holl eiddo arall i’w brawd a’i chwaer, ei
mam, Anne Briscoe, a’i hanner chwiorydd, Catherine, Mary, Anne a Dorothy.

1754 – Boddodd John Edmunds yn Harlech yn 28 mlwydd oed.  Dyddiad ei Ewyllys50 oedd 3ydd

Chwefror 1753/54. Profwyd hi 22ain Tachwedd. Gadawodd ei arian, ei das o ŷd a’i  wartheg, dodrefn
y tŷ ayb. i’w wraig Ellen (Humphreys) a’u hunig ferch, Ann Prytherch Edmunds. Hefyd, gadawodd
ei gopi o Weithiau Shakespeare i’w gyfaill, y Parch. Edward Edwards; ei wats arian i’r Parch. Hedd
Lloyd; ei lyfrau i’w ewythr John Williams i’w rhannu rhwng ei feibion. Gadawodd gweddill ei
ystâd i’w chwaer Margaret a’i frawd-yng-nghyfraith, Robert Lloyd.

46  The North Wales Weekly News 17eg Chwefror 1899 – Adroddiad cyfarfod o Gymdeithas Lenyddol Carmel..
47  Archifau Bangor – Llsgrau Baron Hill rhifau 1949 -1950
48  Archifau Môn cyf. WDH/4 - profiant ewyllys Henry Edmunds
49   ibid. cyf. WDH/5
50  ibid. cyf.WDH/9

32



Deiliad nesaf Plas Penmynydd y gwyddwn amdano oedd Richard Owen.

A oedd ef, tybed, yn ddisgynydd o gangen arall o deulu Owen Theodor?

1759-1773 Asesiadau Treth Dir51

Plas Penmynydd - deiliad: Richard Owen 1759-1764 £1 9s 4d
1767-1773 £1 2s 0d

…......................................................................................................................................................

1760 – Bu farw Siôr II a’i ddilyn gan ei ŵyr, Siôr III. Yr oedd ei fab, Frederick Louis o 
            Hanover, wedi marw o’i flaen.

….......................................................................................................................................................

1760 Y Dreth ar Ffenestri

Dyna dreth ar eiddo yn seiliedig ar y nifer o ffenestri mewn tŷ. Cyflwynwyd hi am y tro cyntaf yn
1696 yn ystod teyrnasiad William III. Fe’i diwygiwyd gan William Pitt yn 1760. Dechreuodd y
raddfa ar 1s y ffenestr, gan godi’n serth ar gyfer tai gyda mwy na 10 ffenestr. Caeodd rhai pobl
ffenestri â briciau i osgoi talu'r dreth.

Ni thalodd unrhyw eiddo a aseswyd ym mhlwyf Penmynydd dim mwy na 3 swllt yr un. Nid yw’n
glir pam y codwyd yr un faint o dreth ar bob un. Nid enwir y tai, ond cofnodir Richard Owen fel
deiliad ar ben rhestr o 21 o dai.52

Ceir awgrym o fap ystâd dyddiedig 1776 i'r Arglwydd Bulkeley o Baron Hill brynu Plas
Penmynydd tua’r adeg hon. Hwn fuasai Thomas James Bulkeley, y 7fed Is-iarll. Ni wyddys gan bwy
y’i prynodd.

1776 – Map ystâd Baron Hill (copi) ac atodlen o ddeiliadaeth Plas Penmynydd.53

(gweler t.35)

Atodlen   E Rh  P

d  1. Adeiladau buarth Gerddi ayb.   2 3 16
d  2. Tŷ allan a buarth    - - 20
d  3. Cae’r Ysgubor a dôl 13 2   8
d  4. Coed Ceint     4 2   2
d  5. Rhan o  “     5 3 38
d  6. Rhan o  “     8 3 26
d  7. Cae'r Gerlwe     7 3 20
d  8. Ysgubor a Chadlas     - - 29
d  9.     - 2   -
d10. Cae Brwyn    2 1 25
d11. Cae Heilin     7 -   4
d12. Gardd y Meis     1 2 26

51  Archifau Môn – cyf. WQT/ 69/ 1 -20
52  ibid. – cyf. WRT/135/1
53  Archifau Bangor - Baron Hill MSS – cyf.4960
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d13. Y Berllan     2 -   3
d14. Coed y Brain     3 2 20
d15. Tŷ a Gardd Nant y Felin   2 2 24
d16. Gwaen y felin    7 3 26
d17. Rhan o Gae'r Gweilch   - 3 30
d18. Rhan o “     2 1   -
d19. Rhan o “     2 1 18
d20. Rhan o “     3 -   9
d21. Cae'r Merddyn     6 - 13
d22. Cae Marl     8 2 15
d23. Cae'r Paenod     5 2 26
d24. Rhan o Waen Goch     3 2 21 ]  heb ei ddangos ar y map
d25. Cae'r Erw    8 1   9
d26. Rhan o Waen Goch     7 1 39
d27. Rhan o Gaed Cynfarth   1 2 30
d28. Rhan o“     8 - 28
d29. Cae uwch tin y Coed    2 3 12
d30. Cae Lledpai     4 2 13
d31. Cae Newydd     6 3 35
d32. Cae Main     2 4   1
d33. Rhos 30 3 23
d34. Cae Pen y Gamfa    2 1 15
d35. Rhan o Gae Llwyd     3 1 12
d36. Rhan o “     3 1 11
d37. Cae pen y sarn     3 - 34
d38. Rhan o Gors Llwyd 33 -   1
d39. Rhan o“ 13 3   3

…....................................
          236 1 25

…...................................

SYLWER 40 perc = 4 rhwd

4 rhwd = 1 erw
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Erbyn 1786 bu deiliad newydd yn byw ym Mhlas Penmynydd – Henry Hughes, bonheddwr. Ni
ddaethpwyd o hyd i darddiad y teulu hwn.

1786 – 1793 Asesiadau Treth Dir54

Perchennog: Yr Arglwydd Bulkeley Deiliad: Mr. Hughes £1 5s 6d

Cafodd Henry a’i wraig Elizabeth gryn nifer o blant, ond pump yn unig oedd eto’n fyw pan fu farw
yn 1794.

1794 1af Ionawr - Henry Hughes.  Gadawodd ewyllys. Yr oedd ei blant i gyd dan oed ar y pryd. Yr
oedd yr ieuengaf yn rhyw 2-3 blwydd oed.

54  op.cit. cyf.WQT/69/1-20
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1794 – Ewyllys Henry Hughes o Blas Penmynydd.55

Sonia am eiddo iddo o’r enw Bryn Myrddyn ym Mhentraeth, a adawodd i’w frawd, Hugh Hughes, a
Thomas Evans fel Ymddiriedolwyr. Yr oedd ei wraig, Elizabeth, i gael y defnydd ohono yn ystod ei
hoes, ac Trust ar ôl iddi farw dan Ymddiried at ddefnydd ei blant, William Hughes, Hugh Hughes a
Margaret Hughes fel Deiliaid Cydradd. Sonia hefyd am eiddo arall yn Hen Eglwys o’r enw Pen y
bryn a adawodd i’w fab Henry Hughes. Yn olaf, gobeithiai y byddai ei ystâd bersonol yn ddigon i
lwfio ar gyfer cynnal ac addysgu ei blant i gyd, Richard, William, Owen, Hugh a Margaret ac i’w
fab hynaf, Richard Hughes gwblhau ei addysg ym Mhrifysgol Rhydychen.

Mae cofnod o Richard Hughes, mab Henry, fel myfyriwr yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, mewn
dogfen ddyddiedig 24/8/1790.56

Erbyn cyflawni’r Asesiad Treth Dir nesaf, enwyd gweddw Henry fel deiliad.

1795 Asesiad Treth D  57

Perchennog: Yr Arglwydd Bulkeley Deiliad:  Mrs. Hughes £1 5s 4d

1795 – bu farw Mrs Elizabeth Hughes o Blas Penmynydd, a’i chladdu19eg  Awst 179558

Y deiliad nesaf oedd mab hynaf Henry, Richard Hughes.

1796-1799 Asesiad Treth Dir59

Perchennog: Yr Arglwydd Bulkeley Deiliad: Mr. Richard Hughes £1 9s 4

Teulu Henry Hughes, bonheddwr

 …................................................................
             Hugh Hughes                       Henry Hughes  pr. Elizabeth

   clerc o Cheltenham,                       claddwyd 7/1/1794        claddwyd 19/8/1795
 Caerloyw Ewyllys 1794                 

  I
    …..................................................................................................................................................
Richard   William   Elizabeth    Grace   Margaret    Margaret   Henry   Hugh   Owen  Owen  Hugh

bed.                                       1777    1778  29/8/1780      1781                     1785                   1791
claddu 20/8/1780 1819                    1785

33 blynedd
     o atwrnai
Blas Penmynydd o Blas Penmynydd

55  Atodiad 10 - Ewyllys Henry Hughes 1794
56  Archifau Môn WQSA/ CHA/2/379
57   op.cit. cyf. WQT/69/ 1-20
58   Cofnodion Plwyf Penmynydd – Archifau Môn
59  op.cit. cyf. WQT/69/1-20 a WQT/69/21-38
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19eg Ganrif

1800- 1803 Asesiad Treth Dir60

Perchennog: Yr Arglwydd Bulkeley Deiliad: Y Parch. Richard Hughes   £1 9s 4d

1804 – 1815 Asesiad Treth Dir

Perchennog: Yr Arglwydd Bulkeley Deiliad: Mr Henry Hughes £1 9s 4d
Rhent blynyddol £80

Fe’i cymerir yn debygol i Richard Hughes farw yn 1803 ac i’w frawd Henry, gymryd drosodd
ddeiliadaeth Plas Penmynydd wedyn. Yr oedd yr Henry Hughes hwn yn atwrnai.

1809 30th Tachwedd – North Wales Gazette
Ceir rhestr o danysgrifwyr sy’n cynnwys Mr. Henry Hughes o Blas Penmynydd. Ceir sôn amdano
eto mewn copi arall o'r un papur newydd dyddiedig 6ed Ebrill 1809 mewn rhybudd am arwerthiant
trwy ocsiwn; enwir ef yn Mr. Henry Hughes o Blas Penmynydd, atwrnai.

1815 17e g Gorffennaf – Llythyr oddi wrth Mr. Henry Hughes, Penmynydd at William Peacock,
Ysw, o Blas Llanfair yn dweud nad oedd modd o gwbl iddo dalu iddo’r arian (ar gyfer yr
elusendy).61  Bu farw’n fuan wedyn.

1815 30ain Awst - Claddu Henry Hughes o Blas Penmynydd.62

1816 – Disgrifiodd Edward Pugh (1763- 1813) o Ruthun, arlunydd a llenor Cymraeg, 'wely
Tuduraidd’ a ddarganfu ar ei daith gerdded o gwmpas Gogledd Cymru. Tra bu ym Môn, ymwelodd
â chartref y Parch. Richard Williams. (Efallai mai hwn oedd yr un Parch. Richard Williams y

soniwyd amdano yn ewyllys John Edmunds – gweler t.33)

“Wrth dramwyo’r mynydd, deuthum yn sydyn i Fodafon, trigfan y Parch. Richard Williams. Bu absenoldeb y
bonheddwr hwnnw’n fater o ofid imi, gan imi obeithio, o’i gael yno, godi gwybodaeth ddiddorol.

Mae gan Mr Williams yn ei dŷ bellach grair gwerthfawr na wyddid, hyd yn ddiweddar, mai dyna’r oedd; y mae’n
wely hynafol o oes y Tuduriaid, wedi’i wneud o goed derw, bron yn betryal, ac yn isel iawn, sef dim ond rhyw
dair modfedd ar ddeg o’r llawr; mae iddo bedwar pilar, wedi’u turnio’n hardd. Mae cynllun pen y gwely’n goeth
iawn ac wedi’i gerfio’n hynod; yn y canol ceir yr arfbais a chynheiliaid; o bobtu ceir pedwar Terminws Aifftaidd
sy’n cynnal y prif drawst.

Cerfio fu’r dull pennaf o addurno dodrefn dair canrif yn ôl; bu’n ffasiynol adeg esgyniad Elisabeth (yr olaf o’r
Tuduriaid) i’r orsedd. “Yr wyf wedi gweld sawl gwely, a'u canopîau wedi’u haddurno â tharianau a
chwarteriadau cyndadau eu perchnogion; ac mae’r ffaith mai teulu’r Tuduriaid oedd piau hwn yn amlwg, o’r
ffeithiau hyn: yn gyntaf, mae’r arfau wedi’u llunio’n gywir, fel y’u dygid yn ystod eu teyrnasiad, gyda’u
cynheiliad neilltuol ar y naill ochr, sef draig goch yr hen Brydain, a hoff arwyddnod Harri VII; yn ail, ni châi
unrhyw deulu arall, yn y rhan hon o’r deyrnas, dan unrhyw esgus, fabwysiadu’r arfau hyn; yn drydydd, lleoliad
di-dor y teulu, hyd y cyfnod y soniwyd amdano uchod, a’r farn gyffredin i’r gwely gael ei brynu, llawer blwyddyn
yn ôl, mewn arwerthiant ym Mhenmynydd.” (Gallasai hyn fod tua 1776 pan brynodd yr Arglwydd

Bulkeley yr eiddo – gweler t.33)

60   op.cit. cyf. WQT/69/ 21-38
61   Archifau Môn WPE/61/213
62   ibid. – Cofnodion Plwyf Penmynydd
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Daeth y gwely i feddiant Mr. Williams yn y modd canlynol: - Buasai’n eiddo i ffermwr ers amser ond, ag ynteu
mewn rhywfaint o gyfyngder ariannol, yn annoeth iawn, priodolodd ei drallodion i’r ffaith bod y gwely hwn dan
ei do, gan ddweud, “Yn sicr, cyflawnwyd rhyw lofruddiaeth ffiaidd ynddo” a dymuno  y ceid gwared ag ef.
Gofynnodd un o’i gowmyn am gael mynd ag ef at ei fam, ac felly fe’i rhoddwyd iddo. Beth amser ar ôl hyn,
dymunai’r hogyn ymadael ag ef, yn fwy na thebyg yn brin o arian, a’i gynnig i Mrs Williams, nad oedd arni
angen y fath beth, ond gan y medrai gynorthwyo’r bachgen trwy ei brynu, hi a’i prynodd am naw swllt, heb
feddwl, o'i olwg rhyfedd a hen ffasiwn, ei fod yn gaffaeliad mor werthfawr. Mae’r gwely wedi cael rhywfaint o
niwed gan y pryf, ond o ystyried ei oed, ymddengys fod rhaid iddo gael ei gadw’n dda. Y mae arno mewn rhai
mannau olion bychain o aur, o ba rai y gallwn dybio iddo fod yn oreuraidd mewn dyddiau gwell.

Yn dilyn sgwrs gwrtais iawn â Mrs Williams, croesais  y doldiroedd tuag at Blas Penmynydd …..................
wedi mynd heibio comin, yr oedd y noson yn dywyll iawn, a, heb wybod fy ffordd, crwydrais am beth amser o
gwmpas y wlad, pan, wrth ddyfod at fwthyn, bu’n rhaid imi darfu ar orffwys gwladwr a’i wraig, a roddes imi, o’u
gwely, gyfarwyddiadau i ffordd gyhoeddus, ac wedi llawer o flinder a thrafferth, cefais fy hun wrth Blas
Penmynydd, yn union ar ôl i’r teulu fynd i’w gwelyâu. Er hynny, yr oedd un o’r gweision yn dal i fod ar ei draed,
dan orchymyn i roi imi bob cysur y gallai’r tŷ ei gynnig.

Cymeraf nad yw’r tŷ ond yn fach o'i gymharu …......... â’r hyn y bu yn ei gyflwr gwreiddiol ...........ac nid oes
ganddo ond ychydig yn yr olwg allanol na mewnol arno sydd yn dangos ei bensaernïaeth wreiddiol; er hynny,
mae’r ychydig hwnnw’n profi iddo fod yn gartref cyfoethogion. Saif rhyw dair milltir i’r dwyrain o Langefni,
mewn tir ŷd ffrwythlon braf.
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….........................................................................................................................................................

1820 – bu farw Siôr III a daeth ei fab hynaf, Siôr IV yn Frenin. Buasai’n gweithredu fel 
Rhaglyw ers 1811 oherwydd i alluoedd meddyliol a chorfforol ei dad ddirywio.

…........................................................................................................................................................

Cymerodd Thomas Owen drosodd y ddeiliadaeth ar ôl marwolaeth Henry Hughes.

1817-1824 Asesiad Treth Dir63

Perchennog: Yr Arglwydd Bulkeley Deiliad: Thomas Owen £1 9s 4d

Priododd Thomas Owens yn 1824.

1824 13eg Tachwedd – North Wales Gazette
'Priodas – Ddydd Llun yn Hen Eglwys, Ynys Môn, Thos. Owen o Blas Penmynydd ysw. â Miss Jones o Mona
House.'

1822 3ydd Mehefin – Bu farw Thomas James Bulkeley, 7fed Is-iarll Biwmares, heb blant ac felly fe
ddaeth ei deitl i ben. Dilynwyd ef gan ei hanner brawd, Syr Robert Bulkeley Williams 9fed barwnig
Penrhyn.

1827 9fed Mai – bedydd Margaret Ann ferch Thomas a Mary Owen Fferm Plas Penmynydd.64

Erbyn 1829, mae gan Thomas Owen y teitl yswain yn dilyn ei enw, a’r flwyddyn wedyn fe’i
disgrifir fel ‘ffermwr bonheddig’.

1829 3ydd Medi – The North Wales Chronicle
‘Ar yr 21ain o’r mis diwethaf i Wraig Thomas Owen, ysw. o Blas Penmynydd yn Sir Fôn, merch.'

1825 – 1829 Asesiad Treth Dir65

Perchennog: R. Bulkeley Williams ysw. Deiliad: Mr. Thomas Owen £1 12s 4d

1830 “ “ £1 12s 6d

1830 1a f Rhagfyr - Bu farw Syr Robert Bulkeley Williams, 9fed barwnig Penrhyn, a’i olynu gan ei
fab Syr Richard Bulkeley Williams Bulkeley 10f e d barwnig, a fabwysiadodd yr enw ychwanegol
Bulkeley.

1830 12fed Rhagfyr – Bedyddio Mary , merch Thomas Owen, ffermwr bonheddig a’i wraig Mary,
Plas Penmynydd.66

63 op.cit. cyf.WQT/69/39-58
64 ibid. Cofnodion Plwyf
65 op.cit. cyf. WQT/69/ 21-38
66 ibid. Cofnodion Plwyf
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….......................................................................................................................................................

1830 – bu farw Siôr VI a’i ddilyn gan ei frawd, Wiliam IV.

1837 – bu farw Wiliam IV. Dilynwyd ef gan ferch Edward, ei frawd iau, sef Victoria.

….......................................................................................................................................................

1830-1840 Asesiad Treth Dir67

Perchennog: R.B.W.Bulkeley Deiliad: Thomas Owen £1 12s 6d

Cyfrifiad Cenedlaethol

Cafwyd y cyfrifiad cenedlaethol cyntaf yn 1801, ond ni chyfrifodd ddim ond tai - cyfannedd neu
anghyfannedd; y nifer o ddynion a merched, ond dim enwau, na’i swyddi. Cafwyd y cyntaf i
gynnwys enwau pobl a thai yn 1841. Rowndiwyd oedrannau oedolion i lawr.

Erbyn hynny yr oedd gan Thomas Owen a’i wraig, Mary, bedwar o blant. Thomas
(bedydd.6/2/1825); Margaret Ann (bedydd.9/1/1827); Elizabeth (bedydd.22/8/1829); Mary
(bedydd.12/12/1830).

Cyfrifiad 1841

Plas Penn, Penmynydd, Ynys Môn (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf. HO107/1363/14 t.15 a 16)
Thomas Owen 50 ffermwr    ganed ym Môn ie
Mary Owen 45 ie
Elizabeth Owen 11 ie
Marry Owen 10 ie
Owen Owen   6 ie
Ann Owen   6 ie
Marry Gruffyd 22 morwyn ie
Jane Williams  25 morwyn ie
Elizabeth Jones   17 morwyn ie
William Jones     30 gwas ie
William Jones     13 gwas ie
William Hughes    26 gwas ie
Robert Owen        24 gwas ie
William Owen       17 gwas ie

1836 – y Ddeddf Cymudo’r Degwm

Cawsai’r arfer o dalu’r ddegfed ran o gynnyrch yr ardal i’r eglwys ei sefydlu yn Lloegr yr Eingl-
Sacsoniaid, cyn y goncwest Normanaidd. Yn y lle cyntaf, taliad mewn nwyddau oedd hyn, h.y. y
degfed stwc o ŷd ayb. Dros amser, mewn rhai plwyfi, newidiwyd hyn yn daliadau arian. Sefydlwyd
hyn ar gyfer pob plwyf gan Ddeddf 1836, ond bu gofyn llunio mapiau manwl gywir a ddangosai’r
holl diroedd ym mhob plwyf. Cwblhawyd y rhan fwyaf o’r gwaith erbyn 1841. Gwnaethpwyd llaw-
er o'r gwaith hwn yng Ngogledd Cymru gan John Matthews, tirfesurydd (1773-1848).

67  op.cit. WQT/69/39-58
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Map degwm ac atodlen 13eg Medi 1843

Perchennog: Syr Richard Williams Bulkeley
Deiliad: Thomas Owen

Plas Penmynydd  E Rh  P £ s d
255 tai a gerddi.       2 -   -
254 Planhigfa       2 3   -
253 Ardd maes porfa       1 -   -   3 2
252 Caean hely      “       9 2   - 1 12 2
271 Caean hely      “       6 1   - - 14 3
270 Caean Ceint      “   11 2   - 2   6 4
260 Caean Ceint      “   11 1   4 2   5 6
259 Planhigfa       4 2   2
258 Cae bendy porfa   13 2   8 1 15 6
257 Tai a buarth -   2   -
256 Hen berllan porfa       2 -   3 -   8 -
248 Waen arw     “       2 2   4 -   5 8
249 Cae paenod     “       8 3   - 1 15 8
250 Cae garw tir âr       8 1   - 1   6 -
251 Fron porfa   12 1   - 1   5 -
241 Rhos fain     “   14 -   - 1   5 5
240 tai ayb.       1 -   -
239 Cae Sgubor tir âr     10 3   - 1 14 2
238 Cae Newydd   “       7 3   - 1   8 4
242 Altt eithin porfa       9 2   - - 19 -
243 planhigfa       6 -   -
244 Waun goch tir âr   11 2   - 1   5 -
245 Cae mur porfa   12 3   - 3 15 8
246 Cae Marl     “   15 1 33 3   - 3
247 Waun arw tir âr   10 -   2 1   7 6
39 Waun arw porfa       2 3 13 -   7 6
272 Altt eithin porfa arw   4 2    - -   6 1
273 Cae defaid tir âr       9 1   3 1   3 3
274 Gors llwyd porfa arw 33 -   1 1   5 -

…........................................................................
  244 3 33 31 16 5

............................................................................

Sylwer: Sillefir enwau’r caeau fel y’u cofnodwyd yn y gwreiddiol.
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1842 22ain Mawrth – Carnarvon and Denbigh Herald
Bu Thomas Owens yn aelod o’r rheithgor ym Mrawdlys Môn yn 1842, pan ddyfarnwyd gwraig o’r
enw Ann Williams yn euog o ddwyn dillad o breswylfa Thos. Hughes ffermwr, ym mhlwyf
Llanfechan. “Trosedd ddifrifol oedd hon, yr oedd angen rhybuddio yn ei herbyn. .... dedfrydwyd y garcharores

(wedi iddi gydnabod dwy euogfarn gynharach) i’w thrawsgludo’r tu hwnt i’r moroedd am 10 mlynedd.”

Hwyliodd ar y Garland Grove, 7fed Medi 1842 gyda 190 o garcharorion eraill. Ymbriododd â George
Robert Couth West yn 1847 yn Evandale, Tasmania, erbyn pa bryd yr oedd ganddi eisoes ddau o
blant. Fe’i cafwyd yn euog o sawl trosedd fechan arall cyn cael ei rhyddhau o’i dedfryd 10 mlynedd
yn 1852. Yn y diwedd cafodd chwech o blant a bu farw yn 66 oed yn 1890.
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Yn 1851, penodwyd Thomas Owen yn Uchel Siryf Môn. Fe’i rhestrid fel 'o Dyddyn Glan y Môr' yn
hytrach nag o Benmynydd. Cafodd Thomas a Mary ddau blentyn arall – Owen John ac Anne
(bedyddiwyd 22/2/1835). Fe dybir i Anne farw wedyn gan nad oes cofnod ohoni yng nghyfrifiad
1851.

Cyfrifiad 1851

Plas Penmynydd (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf. HO107/1363/2517 tt.10 a 11)
Thomas Owens penteulu priod 64 fffermwr 270 erw 10 gwas g. Llansadwrn, Môn

Uchel Siryf Môn
Mary Owens gwraig priod 57 g. Llanrwst, Dinb.
Thomas Owens mab dibriod 26 cyfreithiwr g. Penmynydd, Môn
Mary Owens merch dibriod 20 g. “
Elizabeth Owens merch dibriod 21 g. “
Owen John Owens mab dibriod 16 myfyriwr g. “
Catherine Martha Roberts nith dibriod 20 g. Aberffraw, Môn
Margaret Owens morwyn dibriod 18 morwyn tŷ g. Llanfaes, Môn
Alice Parry morwyn dibriod 24       “ g. Penmon, Môn
Ann Hughes morwyn dibriod 35       “ g. Gwalchmai, Môn
William Jones gwas priod 40 gwas fferm g. Bodedern, Môn
William Jones gwas dibriod 20       “ g. Penmon, Môn
Richard Lewis gwas dibriod 18       “ g. Cerrigceinwen, Môn
Robert Evans gwas dibriod 13       “ g. Penmynydd, Môn

Mrs Owen o Benmynydd

1851 25ain Hydref – Carnarvon and Denbigh Herald
Priodas – Ar y 21ain o'r mis hwn ym Mhenmynydd, Ynys Môn, gan y Parch. John Owen, rheithor Llaneilian
(ewythr y briodasferch), Richard Owen Poole, ysw. o Gaenst [=Cae Nest] yn sir Feirionnydd, â Margaret Anne,
merch hynaf Thomas Owen ysw. o Blas Penmynydd.'
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tua 1855 - map ystâd Baron Hill ac atodlen ar gyfer deiliadaeth Plas Penmynydd.68 Erbyn hyn, yr
oedd nifer yr erwau wedi cynyddu ryw ychydig

Atodlen

  E Rh P
12. Bonc eithin     4 3 33
13. Cae Haili bach     6 2 27
14. Lôn at y tŷ  - 3 20
15. Cae Sgubor 13 1   7
16. Cae ceint 11 2 12
17. Prysgwydd     1 1 13
18. Dôl islaw ditto     1 - 14
19. Prysgwydd     2 - 30
20. Waun Usiau 14 3   6
21. Beudy, ysgubor, ayb.     - 2   -
22. Yr hon berllan     2 2 30
23. Cae haili mawr     9 3 20
24. Fron haili 13 1 25
25. Cae'r Erw
26. Rardd faes
27. Gardd     - - 20
28. Gardd    - - 25
29. Rhan o Nant
30. Nant
31. Coedwig     - 1   -
32. Gardd     - 1 30
33. Tŷ, stabl, tir diffaith ayb   1 - 23
34. Gardd    - 1 22
35. Nant yr Eglwys     2 2   2
36. Cae Penod     9 - 24
37. Rhan o Waun Arw     3 2 25
38. “     5 1 26
39. “     3 -   3
40. Lôn Breifat     1 3 37
41. Cae Mur 13 3 10
41a. Cae marl 15 2 15
42. Waun goch
43. Coed Cynfad
44. Gelldydd 12 3 17
45. Rhosfain 14 - 33
46. Caer Bûg     8 3 17
47. Cae Sgubor ucha    ? ?   ? (cofnod wedi’i rwygo)

48. Ysgubor, Beudy, ??    ? ? 30 “
49. Gorsllwydd nesa    ? 2   4 “
50. Caer Defaid    ? 3 32 “
51. Gors Llwyd Canol    ? - 13 “
52. Gors Llwyd Pellaf 11 2 35

…........................
262 2 31
…........................

68  Archifau Prifysgol Bangor - Llsgrau Baron Hill rhif 6569
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154. Cae yn Llanffinnan 25 2 20
….......................
288 1 11
….......................

Erbyn 1861, yr oedd deiliad newydd ym Mhlas Penmynydd, sef Robert Rowlands. Cofnodwyd y
cyfrifiad ym mis Ebrill y flwyddyn honno a bu farw ei wraig, Ann, ym mis Gorffennaf. Nid oes
cofnod ohoni ym Mhenmynydd adeg gwneud y cyfrifiad, nac o’i merch hynaf, Annie, ychwaith.
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Cyfrifiad 1861

Plas Penmynydd (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf. RG9/4347 t.18) 
Robert Rowlands penteulu priod 38 fffermwr 269 erw 7 gwas g. Llangefni, Môn
Mary Rowlands merch     2 g. Llansadwrn, Môn
Hanah Jones morwyn dibriod 35 morwyn tŷ g. Talwrn, Môn
Ellen Williams morwyn dibriod 32 llaethferch g. Penllech, Sir G’fon
Owen Jones gwas priod 41 Ostler g. Llangefni, Môn
John Bulkeley gwas dibriod 32 certmon g. Llanbadrig, Môn
Edward Jones gwas dibriod 21 labrwr g. Llanidan, Môn
William Evans gwas dibriod 20 certmon g. Llangristiolen, Môn

Yr oedd gwraig Robert a’u plentyn hynaf yn aros gyda’i rhieni yn 1861. Mae’n debyg bod Ann yn
wael iawn erbyn hyn, ac felly hwy oedd yn gofalu amdani gyda chymorth nyrs.

Cyfrifiad 1861

Castellior, Llansadwrn (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf.RG9/4347 t.12)
John Williams penteulu priod 68   ffermwr 194 erw yn cyflogi 9 gwas g. Biwmares, Môn
Mary Williams gwraig priod 63 g. Llandisilio, “
William Williams mab dibriod 38 g. Llansadwrn,  “
Robert H.Williams mab dibriod 25 g. “
Ann J.Rowlands merch priod 31 g “
Susanna Williams merch dibriod 29 g. “
Margaret Williams merch dibriod 21 g. “
Ann M.Rowlands wyres     4 g. “
Jane Parry morwyn dibriod 35 nyrs g. Penmynydd, Môn
Jane Jones morwyn dibriod 20 morwyn gegin g. Llannor, Sir G’fon
Sydney Hughes morwyn. dibriod 21 Llaethferch b. Amlwch, Môn
David Williams gwas dibriod 22 Hwsmon g. Pentraeth, Môn
William Price gwas dibriod 23 gwas fferm g. “
John Roberts gwas dibriod 21 certmon g. Llanddaniel, Môn
Griffith Williams gwas dibriod 21 certmon g. Gwalchmai, Môn
Thomas Owen gwas dibriod 34 Certmon g. Llanfihangel Tre’r Beirdd, Môn
Thomas Jones gwas dibriod 16 gwas stabl g. Penmynydd, Môn

1861 13egGorffennaf – The North Wales Chronicle and Advertiser for the Principality
‘Marwolaeth – Ar y 9f e d o’r mis diwethaf yn 31 oed, Ann Jones, gwraig annwyl y Capten Rowlands, Plas
Penmynydd, Môn.'

Wedi marw Ann, mae’n debyg bod eu merched ifainc, Annie and Mary, yn byw gyda pherthnasau,
gan nad oes cofnod ohonynt ym Mhlas Penmynydd yn 1871.

Cyfrifiad 1871

Plas Penmynydd (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf. HO10/5725 t.5)
Robert Rowlands penteulu gwr gweddw    48 ffermwr 269 erw g. Môn

yn cyflogi 10 dyn 1 bachgen
Hanah Jones morwyn dibriod 50 gwraig cadw tŷ g. “
Anne Owen morwyn dibriod 21 morwyn gegin g. “
William Wms. gwas dibriod 22 gwas fferm g. “
William Jones gwas dibriod 17       “ g. “
Price Hughes gwas dibriod 19       “ g. “
Owen Jones gwas dibriod 15       “ g. “
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1872 – Ail-briododd Robert Rowlands â Susannah Williams,19e g Chwefror 1872, yn Eglwys Sant
Paul, Tranmere. Enwyd ei dad fel Robert Williams – Cofrestr priodasau Chwarter Mawrth 1872
Penbedw

1872 – Yn ei lyfr69 ynghylch ei deithiau yng Nghymru, disgrifiodd Nicholas Thomas (1820-1879)
gyffiniau Plas Penmynydd. Pwysleisia’r disgrifiad y ffaith i’r tŷ fynd yn ddim mwy na ffermdy
dinod.

“Nid yw prin awr o waith cerdded o Bont Grog y Fenai i’r man y cododd y Tuduriaid ohono. Y mae’r wlad yr
ewch drwyddi mor gyffredin, mor llwm ac unig, fel ni waeth pa mor sionc y teimlwch o’r awyrgylch pur a phêr,
bydd teimlad o dristwch ac iselder yn llithro dros y meddwl wrth ichi ystyried eich bod chi’n chwilio ymhlith y
fath olygfeydd am fan geni hil frenhinol, ac i bob golwg chi yw’r unig chwiliwr sydd wedi troedio’r ffordd hon; ni
theimlir unrhyw chwilfrydedd parthed crud  hil y Tuduriaid; ni ellir dod o hyd i ffotograff o Benmynydd hyd yn
oed.  Ac eto, mewn gwirionedd, yr ydych ar dir sanctaidd. Bu dynion o ddifrif, cryfion, mewn llurig a miswrn, yn
marchogaeth ar hyd y lonydd hyn, buont yn arglwyddi’r erwau hyn, yn edrych allan ar y  clogfeini llwydion
hynny ar y rhostir, ac ar y creigiau a’r bryncynnau grugog hynny, ac aethant ymaith i ymladd wrth ochr y
Tywysog Du yn Ffrainc; ac yr ydych yn agos at y breswylfa Tudor ap Gronw a urddwyd yn farchog gan dad
brenhinol y Tywysog Du.
Ar y dde, yn sefyll ar godiad tir, mae gennych eglwys fach lle bu teulu’r Tuduriaid yn addoli a lle maent wedi’u
claddu ..........  ac wrth fynd i lawr rhiw fer, serth, fe welwch ar y dde ffermdy tawel  y mae ei holl olwg yn
gwahardd meddwl y tarddodd unrhyw beth mawr neu hanesyddol o’r fath le.  Ychydig o goed, a rheini'n bell o
fod yn rhai urddasol, sy’n cysgodi’r anheddle. Eir ato ar hyd lôn ddofn a chul, sy’n mynegi traul traed a
glawogydd cenedlaethau, ond dim llawer heblaw hynny. Ni welwch yr un adfail mur neu dŵr, yn llwyd neu’n
iorwg i gyd, yr un to talcennog na ffenestr â myliynau, na philer na phediment. Y cyfan a welir yw ffermdy hollol
gyffredin o Fôn, un sydd fel petai’n fodlon ar ei ffawd werinol, heb wybod am ddim byd uwch.”

Yn 1875, yr oedd y Capten Robert Rowlands mewn helynt gyda’r gyfraith.

1875 11eg Mehefin – Cambrian News and Merionethshire Standard
Cyhuddiad Difrifol yn erbyn Ciperiaid o Fôn
'Ym Miwmares, ddydd Mawrth Mehefin 8fed, ducpwyd Richard Thomas, John Thomas a Thomas Thomas,
ciperiaid, i’r llys dan warant, wedi’u cyhuddo o ymosod yn droseddol ar y Capten Rowlands, Plas Penmynydd,
gyda’r bwriad o wneud niwed corfforol difrifol ......... Bu’r carcharorion a’r erlynydd mewn tŷ tafarn ym
Mhentraeth, Mai 17e g a chododd ffrae ynghylch cyhuddiad gan y Capten Rowlands bod un o’r carcharorion
wedi gwenwyno rhai o’i gŵn. O eiriau, buan yr aeth yn daro rhyngddynt, ac yn ystod y sgarmes a ddilynodd,
cafodd yr erlynydd anafiadau mewnol tra difrifol. Ymyrrodd (Thomas) Hughes, beili ei fferm, i amddiffyn ei feistr
a chael ei gam-drin hefyd. ….... Cafodd y carcharorion eu remandio, a gwrthodwyd mechnïaeth iddynt.’

1880 28ain Awst– Carnarvon and Denbigh Herald and North and South Wales Independent
‘Marwolaeth – Rowlands – Awst 13 ym Mhlas Penmynydd, Môn, yn 58 mlwydd oed, Robert Rowlands.

Parhaodd ail wraig Robert Rowlands i fyw ym Mhlas Penmynydd gyda’u plant a chyda’i llysblant,
Annie a Mary, hefyd.

69  Nicholas Thomas - 'Annals and Antiquities of the Counties and County families of Wales' Cyf. I t.29
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Cyfrifiad 1881

Plas (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf.RG110/5573 tt.9 a 10)
Susannah Rowlands penteulu gwraig weddw  41  ffermwr 280 erw g. Môn

yn cyflogi 6 labrwr 1 bachgen
Robt.W.G.Rowlands mab     8 disgybl g. “
Margaret E.E.Rowlands merch     7        “ g. “
Maria C.C.Rowlands merch     5              “ g. “
Annie M. Jones llysferch priod 24 gwraig ffermwr g. “
Mary S.Rowlands llysferch dibriod22 merch ffermwr g. “
Ro. Jones llysŵyr     2 mab ffermwr g. “
Wm. Williamson lletÿwr dibriod58 rheolwr fferm g. “
Mary Jones morwyn dibriod31 morwyn gyffredinol g. “
Mary Thomas morwyn dibriod21       “ g. “
Richard Owen gwas dibriod26 gwas yn y ffermdy g. “
Richard Hughes gwas dibriod38       “ g. “
John Jones gwas dibriod19       “ g. “
Wm. Jones gwas dibriod25       “ g. “

1884 20fed Medi– Carnarvon and Denbigh Herald and North and South Wales Independent.
Cafodd Robert Hughes, labrwr, Plas Penmynydd ddirwy o swllt a chostau am wrthsefyll yr heddlu yn Llangefni
ar y 18fed .

1886 3ydd Mawrth – Priodas Mary Susannah Rowlands (merch Robert Rowlands a’i wraig gyntaf)
ac Alexander Thomas.70

Cyfrifiad 1891

Plas Penmynydd (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf. RG12/4664 tt.14 a 15)
iaith a  
siaredid

Susannah Rowlands penteulu gwraig weddw  51 ffermwr g. Llanfair P.G., Môn   Y ddwy
Robert W.G. “ mab dibriod 18 cynorthwywr g. Penmynydd, Môn “

y ffermwr
Margaret E.E.  “ merch dibriod 17 merch ffermwr  g.     “                               “
Maria C.   “ merch 15        “ g.        “ “
Susannah H.Wallace wyres   4 g. Unol Daleithiau America “
William Williams lletÿwr dibriod 68 Yn byw ar ei g. Llansadwrn, Môn “

incwm ei hun
Ann Jones morwyn dibriod 20 morwyn g. Llantrisant, Môn     Cymraeg
William Jones gwas dibriod 50 gwas fferm g. Llandyfrdog, Môn “
Richard Morris gwas dibriod 19       “ g. Llangristiolus, Môn “
Thomas Williams     gwas        dibriod 40              “       g. “ “
John Roberts            gwas        dibriod 18 g. Llanfihangel E., Môn “

1892 21ain Hydref – Arwerthiant ystâd Baron Hill, arwynebedd o 507 erw ym mhlwyf Penmynydd
a gynhwysai Blas Penmynydd. Fe’i prynwyd trwy gytuniad preifat gan Henry Paget 4ydd Ardalydd
Môn.71 72

70  ibid. Cofnodion Plwyf
71  Archifau Bangor –  Llsgrau Baron Hill - cyf.103 -104
72  Atodiad 11 – Teulu Paget, Plas Newydd
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1894 12fed Hydref- Carnarvon and Denbigh Herald
'Helgwn Ardalydd Môn – Agorodd yr Ardalydd ei nawfed tymor ym Môn ddydd Mawrth. Lleoliad yr ornest oedd
Plas Penmynydd, eiddo a brynwyd gan yr arglwydd, lle bu Miss Rowlands, mor adnabyddus fel un o’r
marchogesau gorau a mwyaf brwd sydd wedi addurno’r helfa trwy eu presenoldeb, yn rhannu’n hael y fath
fwydydd ysgafn ag a oedd yn dderbyniol ar ôl cerdded neu yrru ymhell. Yr oedd nifer y cystadleuwyr yn
anarferol, hyd yn oed ar gyfer diwrnod agoriadol.

1897 16e g Mawrth – Priodas George Rice Christmas Hughes o Lanfihangel a Maria Catherine
Rowlands ferch Robert a Susannah Rowlands.73

1899 23ain Mehefin – Carnarvon and Denbigh Herald
'Plentyn Anghyfreithlon – Gwysiodd Mary Owen, Stryd y Capel, Llangefni, Richard Roberts i ddangos rheswm
pam na ddylai gyfrannu at gadw ei phlentyn anghyfreithlon. Gwnaed gorchymyn talu 1s 6d yr wythnos.'

Sylwer: yr oedd Richard Roberts yn was ym Mhlas Penmynydd. Mae cofnod ohono yno yng 
nghyfrifiad 1901.

73  ibid.
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20fed Ganrif

Cyfrifiad 1901

Plas Penmynydd (Yr Archifdy Cyhoeddus cyf. HO10/5725 t.5)
Susannah Rowlands penteulu gwraig weddw 61 ffermwr g. Llanfair P.G., Môn     Y ddwy
Margaret Rowland merch dibriod 26 merch ffermwr g. Penmynydd, Môn “
William Williams cefnder-yng-nghyfraith 78 ffermwr wedi ymddeol g. Llansadwrn, Môn “
Jane Jones morwyn dibriod 45 morwyn g. Pentraeth, Môn    Cymraeg
Richard Roberts gwas dibriod 34 certmon ar fferm g. Llanddaniel, Môn “
William Griffith gwas dibriod 15 gwas bach ar fferm g. Llanfihangel E., Môn  Y ddwy

…........................................................................................................................................................

1901 – bu farw’r Frenhines Victoria a’i dilyn gan ei mab, Iorwerth VII.

…........................................................................................................................................................

1905-1906 – talodd Susannah Rowlands rent blynyddol o £124, 10s 7d am Blas Penmynydd i ystâd
Plas Newydd.74

….......................................................................................................................................................

1910 – bu farw Iorwerth VII. Daeth ei fab, Siôr V, yn frenin.

…........................................................................................................................................................

Cyfrifiad 1911

Plas Penmynydd ( Yr Archifdy Cyhoeddus cyf.  Ardal gofrestru 631;is-ardal1; ardal rhifiad 11 t.91)
Susannah Rowlands penteulu gwraig weddw  69  ffermwr g. Llanfair P.G., Môn Y ddwy
ganed 3 o blant yn fyw; 2 yn fyw o hyd; bu farw 1
Margaret Rowlands merch dibriod 35 llaethferch ayb. g. Plas Penmynydd “
Jane Jones morwyn dibriod 48 morwyn g. Tŷ Popty, Pentraeth Cymraeg
Richard Hughes gwas dibriod 16 gwas stabl g. Bodafon, Talwrn “
Richard Roberts gwas dibriod 45 certmon g. Craig, Penmynydd “

Yn 1918, cynigiodd Ardalydd Môn sawl eiddo ar werth. Cynhwyswyd Plas Penmynydd ar yr
atodlen.75

rhif 10.  Rhif rent 235   
Deiliad: Susannah Rowlands     276 erw 2 rhwd 20 perc     rhent blynyddol: £249 1s 2d

Ar y dechrau rhoddwyd gwerth o £8,000 arno, ond newidiwyd hyn yn nes ymlaen i £7,500.
Cynigiodd y deiliad £5,500.

Bu farw Susannah Rowlands cyn y gellid cwblhau'r gwerthiant. Cofrestrwyd ei marwolaeth ym
Mangor yn chwarter Mehefin 1918. Yr oedd yn 78 mlwydd oed.

74  Plas Newydd, Môn VIII rhif4352
75   ibid. 4371
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Cwblhaodd Margaret Rowlands, ei merch, y prynu trwy gytuniad preifat. Y pris a gytunwyd yn y
diwedd, sydd wedi'i gofnodi ar yr atodlen, oedd £6,000. 76

1918 18fed Hydref – North Wales Gazette
Prynwyd yr hen blasty adnabyddus, Plas Penmynydd, a’r fferm i gyd, gan y deiliad, Miss Rowlands.

Cwblhawyd y gwerthiant ychydig fisoedd wedyn.

1919 13eg Mai – Trawsgludiad rhwng:- 
1.  Yr Anrhydeddus Charles Henry Alexander (6ed ) Ardalydd Môn 
2. Gwir Anrhydeddus Reginald Iarll Penfro a Maldwyn Reginald Oliver Warren a Romer

Williamson
3. Margaret Ellen Elizabeth Rowlands

…..........................................................................................................................................................

1936 – bu farw Siôr V. Daeth ei fab, Iorwerth VIII i’r orsaf am amser byr, ond nis 
coronwyd. Ymwrthododd â’r orsedd yn fuan wedyn. Daeth ei frawd, Siôr VI, yn frenin.

….........................................................................................................................................................

1940 chwarter Mawrth.  - bu farw Margaret E.E.Rowlands yn 66 oed - Cofrestr Môn

Trigodd chwaer iau Margaret, gwraig weddw, Mrs Hughes (gynt Rowlands) yn y tŷ wedyn, ond yn
hen floc y gegin (asgell y Gogledd-ddwyrain) yn unig. Erbyn 1950, John Pritchard oedd deiliad y
fferm, gan fyw gyda’i deulu yn asgell y Gogledd-orllewin  

1950 – Cofrestr Etholiadol77 - Plas Penmynydd
Eitem rhif  39 – Maria C.Hughes
              173 – John Pritchard
              174 – Jane Pritchard
              182 – Richard S.Pritchard

1952 2il Mai – cofrestrwyd y tŷ ar Raddfa II*.

….........................................................................................................................................................

1952 – bu farw Siôr VI a daeth ei ferch hynaf yn Frenhines Elisabeth II.

….........................................................................................................................................................

Bu farw Mrs. Hughes yn 1962 yn 86 mlwydd oed. Trosglwyddwyd yr eiddo i Gwmni
Ymddiriedolaeth Banc y Midland. Erbyn hyn yr oedd y tŷ wedi mynd â’i ben iddo.

1963 9fed Gorffennaf - Claddu John Pritchard o Blas Penmynydd yn 77 mlwydd oed.

76   ibid. 4371
77  Archifau Môn – cyf. WQC/ E/109
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1964/ 65 Cofrestr Etholiadol78– Plas Penmynydd
eitem rhif 191 – Richard S.Pritchard
                 192 – Richard T.Pritchard

Ymadawodd teulu Pritchard yn y 1960au hwyr, a pharhaodd Mrs. Morgan Hughes â deiliadaeth y
tir.  Richard Morgan Hughes, ei fab, a ofalodd am y fferm.

1974 Cofrestr Etholiadol79

Nid oes unrhyw gofnod ar gyfer Plas Penmynydd. Erbyn hyn yr oedd yr eiddo’n anghyfannedd.

Yn 1979, cafodd yr eiddo, heblaw’r fferm, ei werthu gan Gwmni Ymddiriedolaeth Banc Midland
cyfyngedig, ac Emyr Ditton-Jones a Richard Morgan Hughes, i Richard Cuthbertson. Yr oedd y
tŷ’n parhau’n anghyfannedd a than Orchymyn Atgyweirio Gorfodol gan Gyngor Sir Fôn, a
drosglwyddwyd i Richard Cuthbertson.

Perchennog preswyl presennol - Richard Cuthbertson.

….......................................................................................................................................................

2019
adolygwyd 2020

78  ibid. WQC/E/122
79   ibid. WQC/E/175
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Atodiad 1

Brenhinlin Cunedda

 Cunedda Wledig cyndad teulu brenhinol Gwynedd
I

Einion Yrth
I

Cadwallon Lawhir
I

Maelgwyn Gwynedd
I

Rhun Hir
I

Beli ap Rhun
I

Iago ap Beli
I

Cadfan
I

Cadwallon
I

Cadwaladr Fendigaid
I

Idwal Iwrch
I

Rhodri Molwynog
I

Cynan Dinaethwy
I

Ethyllt (merch) pr. Gwriad ap Eliydr
I

                       Merfyn pr. Nest ferch Cadell
I

Rhodri Mawr pr. Angharad o Seisyllwg
I

…..................…..................................................................
Anarawd     Merfyn          Cadell          Tudwal

            m. tua 916
     I I
Idwal Foel         Hywel Dda

 I
Meurig 

 I  
 Idwal
    I
Iago
    I
Cynan
    I

54



                    Gruffydd
    I

  Owain Gruffydd (Fawr) Gwynedd
  Tywysog Gwynedd     
  ganed tua 1100 bu farw 1169 claddwyd ym Mangor

I
  Iorwerth 'Drwyndwn' ap Owain   

ganed tua 1135  m. tua 1177
 I

Llywelyn Fawr Tywysog Gwynedd
g. tua 1173 Dolwyddelan
m. 1240 Caernarfon
                 pr. 1. Tangwystl ferch Llywarch

                                                    I                                     pr.  2. Siwan merch John, Brenin Lloegr
     I                                                 I
….....................                           …..........................
    Gruffydd                      Dafydd Tywysog Gwynedd

g. tua 1205  d.1244     g.1209  m.1246
pr.

   Senana ferch Man
I

                 …..............…..............................................................................................      
Owain Goch       Llywelyn Tywysog Gwynedd Dafydd                      Rhodri

                                                  yr Olaf                                                   Syr                         
       g.?  m.1282                                      g.1227  dm1284            1230-1315

pr.   pr.  pr.
Eleanor de Montford                Elizabeth de Ferrers     Beatrice de Malpas

I    I   I
     ….............   …......….......................        …............

                  Gwenllian             Llywelyn    Owain      Gwladys         Tomos
        1282-1337

   I
        …...........
           Owain
           1330-1378
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Atodiad 2

Tuduriaid Penmynydd

Ednyfed Fychan   pr. 1. Tangwystl Goch ferch Llywarch o Fenai
pr. 2. Gwenllian ferch Rhys ap Grufydd,

I                I Tywysog Deuheubarth
I                          I...............................................................

       ….............................................................................................................................          I
 Syr Tudur           Llywelyn             Hywel         Rhys         Cynwrig         Hywel     Iorwerth              I
o Nant a      o’r Creuddyn          Esgob o Garth         o’r Creuddyn        o Abermarlais         I 

Llangynhafal Llanelwy       Garmon          gwahanglaf           I
I

         …...….................................................................
Goronowy  pr.  Morfudd ferch Meurig o Went

        1195-1268
distain Gwynedd
sefydlydd teulu Tuduriaid Penmynydd

I
Tudur Hen pr. Angharad ferch Ithel Fychan o Degeingl
Tua 1235-1311    Talodd deyrnged i Iorwerth I yn 1301
o Benmynydd

I
Goronwy Fychan ap Tudur pr. Gwerful ferch Madog Baron
tua 1285-1332                                    Hendwr
Fforestwr Eryri

I
….......................................................................
Hywel               Syr Tudur Fychan

1310-1367
heb blant pr 1. Mallt ferch Madog o Benllyn

     pr.2. Margaret ferch Thomas ap Llywelyn o 
I       Geredigion, gŵr olaf teulu tywysogion y Deheubarth
I       Priododd ei chwaer â Gruffydd Fychan 

I        o Lyndyfrwy tad Owain Glyndŵr.          

I I
            …...............................................................................................                 .................................

 Goronwy        Ednyfed      Rhys       Gwilym      Mareddudd  
tua 1340-1382                      1345-1382         tua 1350-1412         tua 1555-1413                tua 1365-1406

               o Benmynydd                             o Drecastell         o Erddreiniog o Glorach Siedwr Môn 
boddodd 1382                             m.1382               dienyddiwyd          bu'r brodyr eraill yn ymladd gyda

     Ceir delw Goronwy a yn Amwythig         Owain Glyndŵr a cholli eu tiroedd     
  Myfanwy yn eglwys Penmynydd 

pr.                                                    pr.
Myfanwy ferch Iorwerth                               Margared         

o Ben Gwern ferch Dafydd Fychan
                     o Drefeilir

               I I
 …..................................                                         …...............             
Tudur Morfudd                                            Syr Owain Tudur      

o Benmynydd                                                                   
                             pr.                                  pr.

    Gwilym ap Gruffydd    pr 2. Jonet Stanley        Catherine de Valois
 o’r Penrhyn   gweddw Harri V

Uchel Siryf Môn 1396
I I 

I I I
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 I I                                I
…...............   …..................                  …..................................................................

    Tudur Fychan ap Gwilym  Gwilym Fychan         Syr David Owen    Owen       Edmund      Jasper
     nid etifeddodd ond Penmynydd,  o’r Penrhyn          mab anghyfreithlon          pr
      eiddo ei fam Margaret Beaufort

 pr. 1.  Gwen ferch Deicws pr. 1. Alice Dalton                       I
                  pr2. Annes Puleston pr2. Gwenllian   …......................
      I I.....................................              Harri VII
…............................................................................................. I
Owain Tudur Fychan          Rhys                Lowry            Elizabeth I

o Benmynydd I
m.1504     …..................

           pr.     Agnes Griffith
    Grace Bold merch Syr Harry Bold pr.

I     Syr Roland de Velville 
o bosibl, mab anghyfreithlon Harri VII

  I I...................................
  I I

 ….................................................................................................................. …..................
 William Owen Tudur  Richard Owen Tudur (Theodor) I      John Owen Tudur     Jane Velville

    (Gwilym) etifeddodd Benmynydd gan ei frawd Gwilym
         m.1558 Uchel Siryf  1485-1504  I
  o Benmynydd g. tua 1541 m. 1558 Owen ap John

            pr.          pr.
Elizabeth ferch Rhys ap Llywelyn o Fodychan Robert Vaughan ap Tudor

           I            I
….........................          ….......................

Richard Owen Tudur (Theodor) II                       Catrin o Ferain
     o Benmynydd ailadeiladodd y tŷ 1576

Uchel Siryf Môn 1565 a 1573
m.1584.

pr.
Margaret ferch Madog ap Ifan o Bengwern

 I
     …......................................................................................................................................................
Richard Owen Tudur (Theodor) III    David Owen Tudur                          John Owen Tudur
  o Benmynydd a elwir hefyd  David Owen Theodor o Benmynydd alltud gwrthwynebol

d.1586 yn fuan ar ôl ei dad 20 mlynedd o wasanaeth gydag Arbella Stuart
m.1623

pr.      pr.
          Jane ferch Owen ap Robert o Fodafon                     Anne (Agnes) Lewis merch William Lewis o Brysaeddfed

heb blant                   I
….........................................
Richard Owen IV Theodor
o Benmynydd   Uchel Siryf Môn 1623
gwas bach i Arbella Stuart;
rhoddodd yr ildiad ffurfiol i luoedd y Senedd.
Ewyllys 1645

pr. 1610
Mary Wynn merch Richard Rowland Wynn o Benhesgin Isaf
Ewyllys 1665?
                   I

….............................................................................................
Richard Owen V Theodor Mary Owen
o Benmynydd   Uchel Siryf Môn 1657     g.1616   m.1707
Bond 1668

pr. pr. 1639
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Elizabeth Owen Rowland Bulkeley o Borthamel
merch William Owen o Fodeon mab William Bulkeley  
Ewyllys 1681

I I
….................................................................. …............................

Richard Owen VI Theodor Margaret Owen Francis Bulkeley
Bu farw cyn dod i oedran 1669  bu farw heb blant 1668 Bond 1678                       m.1722 ewyllys dyddiedig 1714

   pr.              Etifeddodd Benmynydd oddi wrth

Coningsby Williams Coningsby Williams yn 1707/8
o Lan-y-gors a Phenmynydd                        o hyn ymlaen aeth Penmynydd yn eiddo
tua 1639-1707/8              i  Syr Richard Bulkeley o Baron Hill
                Uchel Siryf 1670        (Atodiad 7)

    pr.2. Jane Glynne o Blas Newydd
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Atodiad 3

Hynafiaid Ednyfed Fychan

Coel Hen Godebog, Brenin Rheged  pr. Ystradwel ferch Cadfan
g. tua 350 mewn man sydd bellach yn Lloegr
m. 420 Coilsfield, Tarbolton, Ayrshire

I
Ceneu ap Coel Hen, Brenin yr Hen Ogledd
g. tua 382 yn y Penwynion

I
Mor Maeswig Gloff ap Ceneu, Brenin Efrog pr. Y Santes Gwenllian 

g.420 EfrogFawr, Swydd Efrog bellach    ferch Brychan

I
Arthwys ap Mor, Brenin y Penwynion pr. Y Santes Cywair o Iwerddon
a elwir hefyd yn Dywysog Elfed

g. tua 455  m. 530 
I

Cynfelin ab Arthwys, Brenin Canolbarth Prydain
g. tua 475.

I
Cynwyd Cynwydion ap Cynfelin, pr. Peren ferch Greidal
g. tua 491 yn y Penwynion

I
Cadrod Calchfynnydd ap Cynwyd, pr. mae’n debyg Wynne (Wynyn Wen)
Brenin Calchfynnydd  neu efallai Gwrygon Goddeu
g. tua 522 I

Yspwys ap Cadrod, pr. Urwen o Ghent
Arglwydd Erging m. 581

I
Yspwys Mwyntyrch ap Yspwys 

I
Mynan ap Yspwys
g.  Cymru

I
          Mor ap Mynan

g.  Cymru
I

          Elfyw ap Mor
            g.  Cymru

I
          Cynan ab Elfyn,  Arglwydd Abergele

g.  Cymru
I

Marchudd ap Cynan Arglwydd Rhos
Arglwydd Uwch Dulas, Abergele, Brynffanigl

Pennaeth 8fed Brif Lwyth Gogledd Cymru
   g. tua 905           I

Carwedd ap Marchudd, Arglwydd Brynffanigl
   g. tua 935           I

Japheth ap Carwedd, Arglwydd Brynffanigl pr. Nest
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  g. tua 960           I   
Inethan ap Japheth, Arglwydd Brynffanigl
  tua 985-1061           I

Edryd ap Inethan, Arglwydd of Brynffanigl
  tua 1005-1056           I

Idnerth ap Edryth, Arglwydd Brynffanigl
 tua 1035-           I
Gwrgan ap Idnerth, Arglwydd Brynffanigl
  Tua 1070-1137           I

     Iorwerth ap Gwrgan  pr. Gwenllian ferch Ririd
Arglwydd Brynffanigl

                     I             
  Cynwrig ap Iorwerth         

Arglwydd Brynffanigl  tua 1122-1196  pr. Angharad ferch Hwfa             
 I

Ednyfed Fychan                
                                                 tua 1161-tua 1233 

Yr Wythfed Brif Lwyth - MARCHUDD ap CYNAN o ardal Swydd Gaernarfon a Swydd Dinbych:
disgynnydd Coel Hen Godebog (g. tua 350). Coel oedd llywodraethwr Celtaidd yr Hen Ogledd sef
heddiw Gogledd Lloegr a De’r Alban adeg ymadawiad y Llengoedd Rhufeinig â Phrydain.  – h.y.
tua throad y 3edd a 4edd ganrif. Adwaenid ei ddilynwyr fel ‘gwŷr y Gogledd’. Yn y bumed a’r
chweched ganrif, gyrrwyd llawer ohonynt i Bowys gan y Sacsoniaid.

Cyfoesai Marchudd â Rhodri Mawr (844-878).  Ei arfbais oedd: Gules a Saracen's head erased
proper [Coch, pen Sarasen (a elwir weithiau’n ben cawr) fel petai wedi'i rwygo i ffwrdd, yn ei
liwiau naturiol] Yr oedd Marchudd hefyd yn un o hynafiaid llinach y Tuduriaid.

Adennill gogledd-ddwyrain Cymru o’r ysbeilwyr o Lychlyn yn y 10fed ganrif.  

(www.ancientwalesstudies.org)
Dywedir i Anarawd, mab Rhodri Mawr, Brenin Gwynedd, gynnig y tiroedd dan oresgyniad y
Llychlynwyr (Daniaid, mae’n debyg) i bwy bynnag a fyddai’n helpu eu gyrru allan. Recriwtiwyd
dynion a fyddai’n barod i fentro eu bywydau er mwyn ennill eu harglwyddiaethau eu hunain. Yr
oedd rhai o’r rhain yn ddisgynyddion y ‘gwŷr y gogledd’ a gawsai eu gorfodi o’r Hen Ogledd, gan
ailgartrefu ym Mhowys.

Bu Cynan ap Elfyn (tad Marchudd), tua 50 oed yr adeg honno, yn un o’r gwŷr a atebodd yr alwad.
Fel gwobr, gwnaethpwyd ef yn Arglwydd Abergele a rhoddwyd iddo erwau lawer o’i chwmpas.
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Atodiad 4

Llinach wahanol ar gyfer Maredudd ap Tudur

Ednyfed Fychan   pr1. Tangwystl Goch ferch Llywarch o Fenai
pr. 2. Gwenllian ferch Rhys ap Gruffydd, Tywysog

                          I           y Deheubarth  
 ….................................   
    Goronowy         pr.  Morfudd  ferch Meurig o Went 

         1195-1268
distain Gwynedd
sefydlydd teulu Tuduriaid Penmynydd

I
Tudur Hen pr. Angharad ferch Ithel Fychan o Degeingl
tua 1235-1311    Talodd deyrnged i Iorwerth I yn 1301
o Benmynydd

I
Goronwy Fychan ap Tudur pr. Gwerful ferch Madog Baron Hendwr
tua 1285-1332                         
Fforestwr Eryri

….............................................................................................................
Hywel         Syr Tudur Fychan Goronwy

        I              I
…....................................................................... …..........
Goronwy           Ednyfed           Rhys     Gwilym       Tudur

         o Benmynydd
      I                         I

            Morfudd Maredudd

      pr.                        pr.
 Gwilym ap Grufffydd          Margaret ferch Dafydd Fychan

      o’r Penrhyn                                   o Drefeilir
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Atodiad 5

Richard Owen Theodor (IV)  (LlGC cyf. B1645/11/W)

Yn enw Duw Amen Cofnod i’r diweddar Richard Owen Theodor Ysw., gynt o Benmynydd yn Sir
Fôn ac esgobaeth Bangor, a oedd ar y pryd yn wael o ran corff ond o bwyll a chof perffaith (clod i’r
Arglwydd) ar yr ail ddiwrnod ar hugain o Fai, ym mlwyddyn yr Arglwydd 1644 ac ar sawl achlysur
cyn hynny, wneud, cyhoeddi a datgan ei ewyllys a thestament olaf …........... …....... y dull a ffurf
ganlynol. Yn gyntaf ymddiriedodd ei enaid i dduw a’i gorff i’w gladdu mewn angladd Gristnogol
yn Eglwys ddywededig plwyf Penmynydd. Eitem rhoddodd a becweddodd i’w fab ac etifedd
Richard Owen Ysw y cyfryw nwyddau ag a gawsai yn ei ddywededig dŷ ym Mhenmynydd a
adawyd gan ei nain sef fframiau gwely, byrddau, fframiau a meinciau sydd yn eiddo etifeddol yn
perthyn ac  yn eiddo i’r dywededig dŷ; Rhoddodd, gadawodd a becweddodd, weddill a gwaddod ei
nwyddau, siatelau a chredydau, y cyfan a phob un, pa beth bynnag y bônt, pa un ai’n symudol neu’n
ansymudol (gan dynnu’n gyntaf  hanner neu ran ei wraig o’i ystâd yn ôl Arfer yr Wlad) i’w
rhannu’n gyfartal rhwng ei wraig annwyl, y ddywededig Mary Owen, a’i unig ferch, Mary Owen y
rhai a enwebodd, a osododd ac a benododd yn gyd-ysgutoresau ei ddywededig Ewyllys llafar
(‘nuncupative’), y cyfryw ewyllys a wnaeth, a gyhoeddodd ac a ddatganodd felly yn ........... ac o
fewn clyw Henry …....... bonheddwr ac Edward …...... (yr un cyfenw) bonheddwr ac eraill.   

Sylw:
Ewyllys nuncupative yw ewyllys Richard Owen Theodor, h.y. mae’n ddatganiad llafar o’i
ddymuniadau o ran dosbarthu ei eiddo ar ôl ei farwolaeth. Fe gawsai ei arddweud yng ngwydd
tystion. Gallai hyn fod oherwydd ei fod yn dioddef o salwch angheuol neu wedi cael anaf marwol.
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Atodiad 6

Mary Owen – Ewyllys -1666 (LlGC cyf. B1666/29/W)

Yn enw Duw Amen Y pumed dydd o Fawrth ym mlwyddyn ein Harglwydd Dduw un mil chwe chant a chwe
deg a phump yr wyf i Mary Owen o Ddyffryn yn Sir Fôn, gwraig weddw yn eiddil o ran corff ond o bwyll a
chof da a pherffaith (clod i Dduw) yn gwneud ac yn ordeinio ac yn datgan hwn fy Ewyllys a Thestament olaf
yn y dull a ffurf ganlynol, yn gyntaf Ymddiriedaf f’enaid i ddwylo Iesu Grist f’annwyl Waredwr ac
Iachawdwr, mewn gobaith sicr o gael f’achub trwy ei haeddiant a dioddefaint yn unig a’m corff i’r pridd o’r
hwn y’m gwnaethpwyd i’w gladdu mewn angladd Gristnogol barchus gyda’m hannwyl a serchog ŵr yn y
bedd yng Nghangell eglwys plwyf Penmynydd. Tuag at atgyweiriad y ddywededig gangell y rhoddaf a
becweddaf ddeugain swllt. A rhoddaf a becweddaf hefyd ar gyfer a thuag at atgyweirio corff y ddywededig
Eglwys Plwyf Penmynydd ddeg swllt. Rhoddaf a becweddaf ar gyfer a thuag at atgyweirio Eglwys Plwyf
Llansadwrn bum swllt. Rhoddaf hefyd a becweddaf ar gyfer a thuag at atgyweirio Eglwys Plwyf Llanidan
Ddau swllt a chwe cheiniog. Rhoddaf hefyd a becweddaf ar gyfer a thuag at atgyweirio Eglwys Gadeiriol
Bangor ddeuddeg ceiniog. Yn gymaint ag y mae gennyf trwy brydles rai Mesiweisiau, Tiroedd a Daliadau
gydag eiddo perthynnol iddynt a elwir Tyddyn Morris ap Evan ….. Gôch: Tyddyn David Lewis a Chae
….......... ac sydd yng Nghonisiog Lys a Chonisiog Lan yn y ddywededig Sir Fôn am sawl blwyddyn
eto…...... rhenti, ‘issues’[sic] ac elwau'r Tiroedd dywededig ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn syth ar ôl fy
marwolaeth Rhoddaf, cymynnaf a becweddaf i f’wyres Margaret Owen ac os digwydd bod tenantiaeth y
dywededig Tiroedd wedi llwyr ddod i ben adeg fy marwolaeth yna f’Ewyllys yw y bydd fy nywededig
ysgutorion yn talu i’r ddywededig Margaret Owen ugain punt o fewn un flwyddyn yn syth ar ôl fy
marwolaeth. Rhoddaf hefyd a becweddaf i’m Hŵyr Richard Owen Theodor ddeugain punt ar gyfer a thuag at
roi to ar Blas Penmynydd sydd ar hyn o bryd wedi dirywio rywfaint, i’w talu iddo yn y ddwy flynedd yn syth
ar ôl fy marwolaeth. Rhoddaf hefyd a becweddaf i’m Hŵyr Richard Bulkeley Ugain punt. Rhoddaf hefyd a
becweddaf i’m Hwyres Mary Bulkeley ugain punt. Rhoddaf hefyd a becweddaf i’m Hannwyl a serchog ferch
Mary Bulkley, sydd yn weddw, bum punt; rhoddaf hefyd a becweddaf i’m merch-yng-nghyfraith Elizabeth
Owen deuswllt ar hugain i brynu modrwy iddi ei gwisgo er cof amdanaf a becweddaf hefyd i’m nai William
Lloyd Eitem ugain swllt. Rhoddaf hefyd a becweddaf i’m nith a merch fedydd Mary Lloyd ugain swllt.
Rhoddaf hefyd a becweddaf i bawb o weddill fy mrodyr a chwiorydd a fydd yn ddibrïod adeg fy marwolaeth
ddeg swllt yr un. Rhoddaf hefyd a becweddaf i dlodion plwyf penmynydd bum punt i’w dosbarthu yn eu
plith yn ôl doethineb fy serchog ferch, Mary Bulkeley, f’ŵyr Richard Owen Theodor a goruchwylwyr hwn
f’Ewyllys a Thestament olaf a enwir isod neu i’w wario i’w defnyddio at ddefnydd y tlodion fel y bydd fy
merch, f’ŵyr a’r goruchwylwyr yn gweld yn briodol Rhoddaf hefyd a becweddaf i’m hen forwyn Gwenllyan
ferch Thomas dri mesur o Ryg a thri mesur o geirch noeth (‘pill corne’) ac un famog ac Oen Rhoddaf hefyd a
becweddaf i’m morwyn un famog ac Oen os bydd y dywededig Ellen yn byw gyda mi adeg fy Marwolaeth.
Rhoddaf, cymynnaf a becweddaf holl weddill a gwaddod fy nwyddau a siatelau pa un ai’n symudol neu’n
ansymudol i’m hwyrion Ffrancis Bulkeley a Jane Bulkeley y rhai yr wyf yn eu henwebu, eu gosod, eu
penodi a’u hordeinio’n gyd-ysgutorion o’r hwn f’ewyllys a thestament olaf, gan ddiddymu trwy hyn bob
Ewyllys a Thestament a wneuthum gynt Ac yr wyf trwy hyn yn Penodi, gosod ac enwebu fy nai Richard
Wynn o Twyfford, bonheddwr, ac Edward Lloyd, bonheddwr, i fod yn oruchwylwyr yr hwn f’ewyllys a
thestament olaf, gan ddymuno iddynt ei berfformio’n ofalus ym mhob modd A rhoddaf a becweddaf i’m
dywededig Richard Wynn am ei drafferth ddeuswllt ar hugain i brynu modrwy iddo. A hefyd i’m dywededig
nai edward Lloyd ddeg swllt ar hugain. Fel tystiolaeth o ba beth yr wyf i, y ddywededig Mary Owen wedi
dodi fy llaw a’m sêl y diwrnod a’r flwyddyn a ysgrifennwyd yn gyntaf uchod.

Mary Owen wedi’i lofnodi, ei selio, ei gyhoeddi a’i ddatgan yng ngŵydd Willm. Rowlands; Hugh Owen:
Grace Prichard; Ellin Deane; Anne H[u]ghes; Edward Lloyd.
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Atodiad 7

Elizabeth Owen - Ewyllys 1681 (LlGC cyf. B1681/19/W)

Yn enw Duw Amen Yr wyf i Elizabeth Owen, weddw, gynt o Benmynydd yn Sir Fôn  yn iach a
pherffaith o  ran meddwl a chof, Am hynny rhodder clod i Dduw Hollalluog, yn gwneud ac ordeinio
hwn, f’ewyllys a thestament olaf, yn y dull a ffurf ganlynol (sef) yn gyntaf ac yn bennaf,
ymddiriedaf f’enaid i ddwylo Duw Hollalluog gan obeithio trwy haeddiant, marwolaeth a
dioddefaint fy ngwaredwr Iesu Grist i gael pardwn a maddeuant llawn a diamod i’m holl bechodau
ac i etifeddu bywyd tragwyddol a chyflwynaf  fy nghorff i’r pridd i’w gladdu’n barchus fel y
gwelo’n ddoeth f’ysgutorion, a enwir isod. A parthed cymyniad  pob cyfryw eiddo bydol ag y
rhyngodd fodd i Dduw i’w roi imi  fe’i rhoddaf a chymynaf fel a ganlyn. Yn gyntaf yr wyf yn
ewyllysio y telir ac a chlirir fy nyledion a chostau f’angladd.
Eitem: Rhoddaf a becweddaf i'm nith Jane Anne Owen o ….............. ugain swllt ar gyfer prynu
modrwy iddi. A hefyd y rhoddaf a becweddaf i’m nith Anne Williams o Benmynydd bum swllt
mewn ?[setliad] llawn o unrhyw beth y gall un neu’r ddwy ohonynt ei hawlio gennyf.
Eitem: Rhoddaf a becweddaf i’m morwyn Margaret Williams y swm o ugain punt.
Eitem: Cymynnaf, rhoddaf a becweddaf fy holl diroedd  â meddiant, mewn rifersiwn neu weddilliad
i’m hannwyl nai John Glynne o Lynllifon yn sir Gaernarfon ac i’w etifeddion am byth, ac o ran
gweddill f’eiddo a siatelau, pa beth bynnag y bônt, yr wyf yn eu cymynnu, eu rhoddi a’u becweddu
i’m dywededig nai John Glynne o Lynllifon Ysw. a enwyd uchod yr hwn yr enwebaf a phenodaf i
fod f’unig ysgutor, gyda chyfrifoldeb llwyr, o hwn f’ewyllys a thestament olaf. Ac yr wyf trwy hyn
yn diddymu, dirymu a gwneud yn ddi-rym bob ewyllys a thestament blaenorol a wneuthum hyd yn
hyn. Fel tystiolaeth i hyn, yr wyf yn gosod fy llaw a’m sêl i hwn f’ewyllys a thestament  olaf yr
ugeinfed diwrnod hwn o Hydref yn y drydedd flwyddyn ar ddeg ar hugain o deyrnasiad ei
mawrhydi yn awr dros Loegr ..... ac ym mlwyddyn ein Harglwydd Dduw mil chwe cant a phedwar
ugain.
Elizabeth Owen
Wedi’i selio, ei gyhoeddi a’i ddatgan yng ngwydd Jane Glynne, Jane Glynne, Will. Glynne, Robert
Evans
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Atodiad 8

Teulu Bulkeley Baron Hill a Phorthamel

Robert Bulkeley pr. Jane Butler merch Syr William Butler o Bewsey,
o  Bulkeley  Arglwydd Warrington

I
….......................................................................................
William Bulkeley Robert Bulkeley  pr. Agnes

o Eaton Siryf Swydd Gaer
  I

...............................
           Richard Bulkeley pr. Agnes Cheadle merch a chyd-etifeddes

o Cheadle Roger Cheadle o Cheadle
     I

..............................
Richard Bulkeley pr. Alice Bostok merch Syr Ralph Bostok o 
Cheadle 'o Holcroft'

   I
…..........................
William Bulkeley pr. Ellin merch Gwilym ap Griffith o’r Penrhyn 
o Cheadle m. 1484
Cwnstabl Biwmares m. 1484

            I
…..........................

 5ed mab Rowland Bulkeley pr. Alice Beconsai merch William Beconsai
 o Fiwmares a Cheadle  o Sir Gaerhirfryn

I
…................................................................................................................................
Syr Richard Bulkeley                                             William Bulkeley
urddwyd yn farchog 1534  m.1548  o Borthamel
siambrlen Gogledd Cymru 

pr.                                     pr.
Catherine Griffith                  Ellin
merch Syr William Griffith o’r Penrhyn                merch ac etifeddes Richard ap Meredith

I                      I               o Borthamel
       …......................................................................................                    ….........................

Syr Richard Bulkeley 2nd Marchog         1. Rowland Bulkeley                  Rowland Bulkeley
o Fiwmaris a Cheadle o Gremlyn m.1592 Siryf Môn

                        pr.                                       pr.                                                      pr.        
   1. Margaret Savage      Elizabeth§ merch Rhys Wynn o Fodychan  Ales Conway      

Merch Syr John Savage o Rock Savage       I    pr.2.Richard Bulkeley§ merch John Conway 
pr. 2. Agnes     I        o Borthamel o Fodrhyddan     I        
   Merch Thomas Needham …............................................ ….................     

o Shenton                      William           Jane Bulkeley*          Richard  Bulkeley§
7 mab 5 merch ac 8 mab 2 ferch              o Borthamel o Borthamel o Borthamel

I   pr.  pr.                               pr.      
  …..................     Ales Bulkeley       Rowland Bulkley*         1. Margaret       
 Syr Richard Bulkeley          merch Launcelot Bulkeley o Borthamel merch William Lewis o Brysaeddfed
barwn 1af  Baron Hill      Archesgob Dulyn                    I  2. Elizabeth§ merch Rhys Wynn
 cododd Baron Hill                     …......               o Fodychan
 g. tua 1533 m. 28/6/1621           Rowland Bulkeley *

pr. pr.
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 1. Mary Burgh           Jane Bulkeley*
merch William Burgh o Borthamel

Yr Arglwydd Gainsborough                  
      2. Catherine Davenport
I   I
…..................................................................      …....................
Syr Richard Bulkeley             Thomas Bulkeley     William Bulkeley
bedydd.24/3/15800/1  Is-iarll 1af Cashel, Iwerddon1644    o Borthamel
m.25/1/1645                                     bedydd.10/8/1585 m. erbyn 1659

               etifeddodd Baron Hill
           pr.                                       pr.            pr.
 Anne Wilford                   Blanche Coytmore Mary Bulkeley
merch Syr Thomas Wilford      merch Robert Coytmore merch Richard ap Meredith

        o Idlington Archesgob Dulyn
I        I I

…..........................            ….........................                                                …........................
  Richard Bulkeley            Robert Bulkeley 2il Is-iarll Bulkeley o Cashel Rowland Bulkeley
   m.5/3/1639/40                       m.18/10/1688
 pr.                 pr.                              pr.
      -  Hill        Sarah Harvey         Mary Owen Theodore
     o Gaerwrangon         merch Daniel Harvey o Combe       merch Richard Owen Theodore IV

heb blant            bedydd.8/9/1636 m.18/6/1715 o Benmynydd
I I

…...........................           ….............................….....................................................
          Richard Bulkeley       Richard     Jane     Francis Bulkeley    William    Ales   Mary

                         3ydd Is-iarll Cashel   heb blant                  collodd Blas Penmynydd i                                 m.1683
                                g.1658 m.9/8/1704                    Richard Bulkeley o Baron Hill

 pr. 1681                                    lladdodd ei hun - 1722
              Mary Egerton o Egerton ac Oulton

                      I
             Richard Bulkeley daeth Penmynydd yn eiddo iddo ar ôl Francis Bulkeley
               4ydd Is-iarll Cashel
               g.19/9/1682 m.4/6/1724               
                             pr. 1702/3

Bridget Bertie 
                  I    
…......................................................................................
Richard Bulkeley  James Bulkeley

              5ed Is-iarll           6ed Is-iarll
              g.8/4/1707   =dsp 15/3/1738/39                                 g.17/2/1716/17 m.23/4/1752

        pr. 8/11/1731/32  pr. 5/8/1749
Jane Owen merch Lewis Owen o Beniarth     Emma Rowlands merch Thomas Rowlands o Nant a Caerau

I               pr.2. Syr Hugh Williams o Eirianws
I             8fed barwnig
I I

…....................................                   …...................................
Thomas James Warren Bulkeley Syr Robert Williams
 7fed Is-iarll            9fed barwnig
g.12/12/1752   m./3/6/1822  g.20/7/1764   m./1/12/1830
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pr. 26/4/1777 pr. 11/6/1799
Elizabeth Harriet Warren Anne Lewis
merch Syr George Warren merch y Parch. Edward Hughes

I
Syr Richard Bulkeley Williams Bulkeley

10fed barwnig
 g.23/9/1801  m.28/8/1875

pr.30/8/1828

Sylwer: Mae rhywfaint o ansicrwydd ynghylch yr union berthynas rhwng Rowland Bulkeley* a’i

wraig Jane Bulkeley*. Ni chyflwynir hyn ond fel un fersiwn.
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Atodiad 9

Teulu Edmunds Tregaean

John Edmunds pr.
O Dan y Craig
asiant Castell y Penrhyn
m.31/1/1711/12

I
….................................…................................  

   Y Dr. Henry Edmunds Y Parch. Richard Edmunds John Prytherch pr. Anne Roberts
rheithor Aber o Dregaean 
g. tua 1699  d.29/9/1731     m.1723/24                 m.1751/52

   32 bl.     44 bl.
           pr.1725 Llanbadrig I

Ann Prytherch merch a chyd-etifeddes …................. pr.2.James Briscoe
bedydd. 3/9/1708  m.21/10/1771

I I
…..............................................................................          ….......…........................................
John Henry          Margaret                 Bridget   Catherine     Mary      Anne      Dorothy

 1726-1754       m.1755              1733-1784                     m.1756
   28 mlynedd
      pr                   pr 7/2/1751 Biwmares                     pr                 pr                         pr
   Ellen Robert Lloyd                          Edward Owen  Stephen Price  Wm. Sparrow
Merch Humphrey Owen           o Wynus ac wedyn o Dregaean

        m.11/2/1793
      I           I
…...........................           …............................….......................................................................
Ann Prytherch       Ann        Henry Lloyd     John         Robert          Thomas         Richard 
   Edmunds                  rheithor Llandyffryndwy [sic]

                        bedydd.21/10/1754
                        cladd.17/11/1794

pr.
                Emma Sparrow

heb blant                   I
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Atodiad 10

Henry Hughes – Ewyllys 1794 (LlGC cyf. B/1794/40/W)

Yn enw Duw Amen Yr wyf i Henry Hughes o Blas Penmynydd yn Sir Fôn, bonheddwr, yn wael
mewn corff ond yn iach o ran meddwl a chorff a deall, yn gwneud a chyhoeddi hwn f’Ewyllys a
Thestament olaf yn y dull canlynol (hynny yw)
Rhoddaf  a chymynnaf  y cyfan o’m Mesiwais neu Ddaliad gyda’r Tiroedd, Hereditamentau ac
Eiddo perthynol iddo gyda hyn a leolir ym Mhlwyf Pentraeth, yn sefyll, yn gorwedd ac yn bodoli
ynddi, yn y ddywededig Sir Fôn, a elwir neu a adwaenir dan yr enw Bryn Myrddin sydd yn awr
neu’n ddiweddar yn neiliadaeth neu ddaliad Ellis Jones neu ei is-ddeiliaid i’m brawd, Hugh Hughes
sydd yn Cheltenham yn Swydd Gaerloyw, clerc, a’m cyfaill Thomas Evans o Dre’r gof yn y
ddywededig Sir Fôn, clerc, eu hetifeddion a’u haseineion i Gael ac i Ddal y dywededig mesiwais,
daliad, tiroedd a hereditamentau gyda’r eiddo perthynol i’r dywededig Hugh Hughes a Thomas
Evans, eu hetifeddion a'u haseineion am byth ar sawl Ymddiried ac at ac ar gyfer yr amryw
ddibenion, bwriadau a phwrpasau y sonnir amdanynt, eu mynegi a’u datgan ac ynghylch y cyfryw o
hyn ymlaen (hynny yw) At ddefnydd a budd f’annwyl wraig Elizabeth Hughes a’i haseineion o
adeg fy marwolaeth ac yn syth wedyn ar gyfer ac yn ystod ei hoes heb gyhuddiad ynghylch neu ar
gyfer unrhyw fath o wastraff (y dywededig eiddo i’w ystyried yn ?[setliad] llawn o’r cyfan neu
unrhyw ran y gall neu a gaiff fy nywededig wraig ei hawlio o unrhyw ystadau yr wyf wedi’i prynu.)
Gyda’r gweddill i’r dywededig Hugh Hughes a Thomas Evans a’u hetifeddion danYmddiried yn
unig i ddiogelu gweddilliadau yn ôl digwyddiad At Ddefnydd a budd fy mhlant William Hughes,
Owen Hughes, Hugh Hughes a Margaret Hughes eu Hetifeddion ac Aseineion am byth fel Deiliaid
Cydradd ac nid fel Cyd-ddeiliaid ac nid er mwyn neu ar gyfer unrhyw fwriad neu bwrpas beth
bynnag.

 Hefyd rhoddaf a chymynnaf i’m mab Henry Hughes ei etifeddion a’i aseineion am byth y Cyfan o
hwnnw fy Mesiwais a Deiliadaeth gyda’r Tiroedd Hereditamentau ac Eiddo perthynol iddynt a
leolir ym Mhlwyf Heneglwys yn y ddywededig Sir Fôn ac yn sefyll, yn gorwedd ac yn bod ynddi, a
elwir neu a adwaenir dan yr enw Pen-y-Bryn Ac o ran fy holl eiddo, siatelau ac ystâd bersonol beth
bynnag rhoddaf a becweddaf y cyfryw a phob rhan ohono (yn amodol ar fy nyledion cyfiawn a
chostau f’angladd) i’m dywededig wraig Elizabeth Hughes  Ac yr wyf trwy hyn yn siarsio i’m
dywededig Stad Bersonol ac hefyd fy nywededig Fferm o Frynmyrddin â chost cynnal ac addysgu
fy mab hynaf Richard Hughes a’m dywededig plant William Hughes, Owen Hughes, Hugh Hughes
a Margaret Hughes ac yr wyf yn gofyn yn daer i’m dywededig wraig ganiatáu i’m mab Richard
ddigonedd i orffen neu i gwblhau ei Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen ac iddi fagu ac addysgu fy
mhedwar plentyn arall, yr olaf o’r rhai a restrwyd, mewn modd addas i’w gradd mewn bywyd. A
diddymaf trwy hyn bob Ewyllys a wneuthum gynt gan enwebu a phenodi fy nywededig wraig
Elizabeth Hughes yn Ysgutores hwn f’ewyllys a thestament olaf Fel tystiolaeth i hynny yr wyf wedi
gosod fy llaw a’m sêl y deunawfed diwrnod hwnnw o Ragfyr ym mlwyddyn ein Harglwydd un mil
saith gant naw deg a thair.

Llofnodwyd seliwyd a datganwyd gan Henry Hughes (llofnod a sêl) yr ewyllysiwr Henry Hughes a
enwir uchod fel ac ar gyfer ei Ewyllys a Thestament olaf yn ein gŵydd ni sydd, yn ei ŵydd ef ac ar
ei gais ef ac yng ngŵydd ein gilydd wedi torri ein henwau fel y tystir yma.  

John Hughes apothecari
William Jones labrwr
Alan Grindley atwrnai

69



Ar ddiwrnod calan Mai ym mlwyddyn ein Harglwydd 1794 cafodd yr Ewyllys ysgrifenedig
amgaeëdig ei  gyflwyno ei brofi ei gymeradwyo ac, yn ôl ffurf gyffredin y gyfraith, wedi’i ddatgan
yn  ddilys a rhoddwyd gweinyddiad  i’r Ysgutores Elizabeth Hughes a enwir ynddo, gan weinyddu
llw iddi yn ôl yr arfer i’w weinyddu’n briodol ac nad yw’r cyfan o eiddo a siatelau yr ewyllysiwr y
sonnir amdano ynddo, sef Henry Hughes, yn cyrraedd y swm o chwe chan punt o ran eu gwerth.

Yn fy ngŵydd i Tho. Evans dirprwy

Ar y chweched dydd o Fai 1794 rhoddwyd  Profiant o’r Ewyllys hwn i Elizabeth Hughes Weddw
Gyfreithiol y dywededig ymadawedig a’r unig Ysgutores a enwir yn y dywededig Ewyllys wedi
iddi fynd ar ei llw i’w Weinyddu’n briodol.
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Atodiad 11

Teulu Paget, Plas Newydd, Ynys Môn

Henry William Paget pr. 1. 25/7/1795 Caroline Elizabeth Villiers
2il Iarll Uxbridge                              pr. 2. 1810 Charlotte Cadogan
Ardalydd 1af Môn        I
g.17/5/1768 m.29/4/1854                    I

      I
….......................................
 Henry William Paget pr. 1. 1819 Eleanor Campbell
2il Ardalydd                             I       2. 1833 Henrietta Maria Bagot
g.6/7/1797 m.7/2/1869        I           I 3. 1860 Ellen Jane Burnaud

…..................................................               ....................................................
Henry                                  Henry                     Yr Arglwydd      
William George                                 4ydd Ardalydd                  Alexander  Victor
3ydd Ardalydd                                                        g.25/4/1839           g.25/4/1839
g.9/12/1821 m.30/1/1880                       m.13/10/1898                     m.26/10/1896   

   pr. 145             pr.                          pr.1880
Sophie Eversfield     1.1858 Elizabeth Norman       Hester Alice Stapleton-Cotton
 heb blant            2.1874 Blanche Mary Boyd    I

             I     3.1880 Mary Livingstone King    I
             I                  I
….........................               I
Henry Cyril Paget         I
5ed Ardalydd      I

g.16/6/1875 m.14/3.1905     ................................................
            pr.                  Charles                      Victor

ei gyfnither Lilian F.M. Chetwynd           Henry Alexander           William
diddymwyd y briodas        6ed Ardalydd
     heb blant                       g.14/4/1885 m.21/2/1947

                    pr. 1912
            Victoria Majorie Harriet Manners

                      I
......................

            George Charles Henry Victor
   7feArdalydd
g.8/10/1922  m.13/7/2013
         pr. 1948

Elizabeth Shirley Vaughan Morgan        
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