Anturiaethau
Digidol Sir Ddinbych

Crogwr yn Rhuthun

Lawrlwytho antur yfory
Fe fydd y gweithgaredd hwn yn mynd â chi
ar daith ddifyr o amgylch rhai o’r safleoedd
trosedd a chosb pwysicaf yn hanes y dref,
cyn gorffen yng nghaffi Canolfan Grefft
Rhuthun ar gyfer gêm o grogwr.

Cyn i chi ddechrau

Sut i gyrraedd yno
Mae’r antur hon wedi’i lleoli yng nghanol
dref Rhuthun, ac rydych yn dechrau y tu
allan i Garchar Rhuthun ar Stryd Clwyd.
Mae parcio ar gael mewn maes parcio talu
a dangos hir-aros ar waelod Stryd Clwyd
(mae arwyddion ar y ffordd). Mae yna
fyrddau picnic a thoiledau yn y maes parcio
hwn. Mae’r Carchar o fewn un munud o
gerdded wrth i chi fynd i fyny’r allt o’r maes
parcio. Mae dau le parcio anabl ar gael wrth
y Carchar ei hun.

Gadewch i ni gychwyn

Wrth sefyll o flaen y Carchar, gyda’i furiau mawreddog uchel, y barrau dros
y ffenestri a’r drysau hoeliog trwm, fe welwch ar unwaith nad gwesty mo
hwn o bell ffordd i’r cnafon a’r lladron a’r rhai hynny a ddigwyddodd bod yn
ddigon anffodus i aros yma dros y blynyddoedd.
Bu’ n garchar tan 1906, ac os ydi’r Carchar ar agor gallwch grwydro i’r
prif fuarth gyda’i waliau cerrig llwydion, ac edrych i fyny tua’r prif dwr, lle y
byddai’r gwylwyr yn cadw golwg ar y carcharorion.
Os ydi’r Carchar ar gau, mae’n dal yn bosib i chi daro golwg drwy’r giatiau
mawr haearn sydd ar y briffordd, a gweld yr adeilad trawiadol hwn. (1)
Er y bu’n gartref i ambell i droseddwr arswydus yn ei amser, dim ond
unwaith y bu crogi yma, yn 1903 (a gallwch ddysgu mwy am hynny yn
amgueddfa’r Carchar). Ond fe ddigwyddai hynny’n llawer amlach mewn
man mwy cyhoeddus o lawer yng nghanol y dref, a dyma lle y gallwch chi
grwydro ato rŵan.
Os yr ewch chi i fyny’r allt, ar hyd Stryd Clwyd, fe sylwch ar nifer o adeiladau
ffrâm bren. Ar y ffordd hon yn 1822, mewn tafarn o’r enw Y Llew Coch, y
bu i grogwr adnabyddus bron â marw wrth i arddangosiad o’i gelfyddyd
ddychrynllyd fynd o’i le.
Roedd Samuel Burrows yn enwog yn yr ardal am fod yn ‘raff ar log’,
sef dienyddiwr llawrydd a weithredai ei grefft drwy ogledd Cymru.

Côd post:
LL15 1HN (mae hwn yn mynd â chi at y
maes parcio talu a dangos).
Trafnidiaeth Gyhoeddus:
I gael gwybodaeth am drafnidiaeth
gyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar
0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd
Cenedlaethol ar 0845 60 40 500.
Man dechrau’r gweithgaredd:
Dechreuwch y gweithgaredd y tu allan i
giatiau llaw dde’r Carchar, gan edrych i
mewn tuag at adeilad y Carchar.
Faint o amser fydd y gweithgaredd
yn gymryd?
Fe ddylai cerdded drwy Rhuthun gymryd
10 munud yn unig, ond eich dewis chi ydi
faint o amser y byddwch chi eisiau chwarae
crogwr ar y diwedd.
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Beth fydd ei angen arnoch
Pen sgwennu a phapur.

Gwybodaeth ddefnyddiol
Mae Carchar Rhuthun yn 46 Stryd
Clwyd, Rhuthun, Clwyd LL15 1HP.
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Carchar,
ffoniwch 01824 708 281.
Sylwch: mae’r Carchar ar gau ar
ddydd Mawrth.
Cyngor da i chi:
Mae hwn yn weithgaredd gwych i
oedolion a phlant ei wneud gyda’i gilydd er y gall oedolion roi cynnig arno fo ar eu
pennau eu hunain hefyd, wrth gwrs!
Mae mynediad Diwifr yng nghaffi
Canolfan Grefft Rhuthun (lle mae’r
gweithgaredd yn gorffen).
Am fwy o wybodaeth, ewch at:
www.sirddinbych.gov.uk/treftadaeth
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Ar ddechrau’r blynyddoedd 1800 fe allai rhywun cael ei grogi am
amrywiaeth eang o droseddau, yn ymestyn o’r difrifol, fel llofruddiaeth, i’r
dinod, fel pigo poced. Ac roedd dienyddiadau yn achlysuron poblogaidd
iawn hefyd, gyda thorfeydd anferth yn ymddangos ar y sgwâr yma, gan
amlaf wrth wawdio a gweiddi ar y crogwr.
Efallai mai dyma pam yr enillodd Burrows enw iddo fo’i hun hefyd fel yfwr o
fri. Roedd yn ddyn a hoffai ei gwrw, yn arbennig ar y noson cyn dienyddiad,
felly mae’n bosib nad oedd o ddim ar ei orau’r noson dyngedfennol honno
yn y Llew Coch.
Y diwrnod wedyn roedd o i fod i grogi’r carnleidr John Connor, ac yn ôl y sôn
fe aeth y bobl leol eraill oedd yn y dafarn ati i annog Burrows i ddangos sut
y byddai’n gweithredu ei broffesiwn marwol.
Fel arfer, roedd crogwyr yn gymeriadau cyfrinachol a fyddai’n osgoi
cyhoeddusrwydd rhag ofn i deuluoedd neu ffrindiau’r rhai hynny roedden
nhw wedi’u gollwng o’r crocbren benderfynu dial arnyn nhw. Ond roedd
Burrows yn wahanol. Roedd yn hoff iawn o wneud sioe ac roedd wedi arfer
chwarae i’r dorf.
Gan gysylltu ei raff i’r nenfwd fe ddringodd ar stôl a dangos i’w gynulleidfa
sut oedd cau’r cwlwm ac yna, ar ben hynny, fe roddodd ei ben ei hun yn y
cwlwm. Ar hynny, fe giciodd un o’i gyd-yfwyr y stôl o dan ei draed, gan adael
Burrows yn crogi wrth ei wddf. Yn ffodus, bu cwsmer arall yn ddigon cyflym i
dorri’r rhaff cyn i’r dienyddiwr ddioddef yr un dynged â’i brae arferol.
Dywedir i Burrows gwblhau 58 dienyddiad at ei gilydd, ond bu alcohol
yn drech na fo yn y diwedd ac, yn 1835 ac yn 63 mlwydd oed, bu farw o
afiechyd yr iau.
Cerddwch ymlaen i fyny’r allt ac fe ddewch at Sgwâr San Pedr. Sefwch
wrth dwr y cloc ac edrychwch o amgylch calon hanesyddol y dref, lle cai
troseddwyr eu fflangellu neu eu crogi a lle cai lladron eu rhoi mewn cyffion.
Yr adeilad du a gwyn ar un ochr o’r sgwâr, sef y Banc NatWest heddiw,
oedd yr hen dŷ llys, un tro. Os gallwch ddod o hyd i’r llechen werdd o flaen
yr adeilad, fe fyddwch yn sefyll ar yr union fan lle, ers talwm, cafodd llawer
o bobl eu crogi. (2)
Rŵan te, os ydych yn barod i eistedd, a chael diod a gêm o grogwr,
dilynwch Stryd y Farchnad (y ffordd oddi ar y sgwâr wrth y Banc HSBC) i
lawr at y caffi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Fe’i gwelwch i’r chwith o’r
brif gylchfan. Mae’r brif gylchfan hon yn brysur felly byddwch yn ofalus, ac
edrychwch am yr arwydd ‘Croeso’ - dyma’r ganolfan. Mae’r mynediad Diwifr
yn wych yma hefyd, felly fe allwch chi fynd at www.digidolsirddinbych.mobi
a chwilio am y gweithgaredd hwn (o dan weithgareddau Rhuthun). Gallwch
wrando yma ar rai o’r ‘golygfeydd a synau’ sydd ar gael yn ar adran ar ôl i
chi orffen.
Does neb yn gwybod yn iawn sut y cafodd y gêm crogwr ei henw ond mae’n
gyflym, yn hawdd i’w dysgu ac, wrth gwrs, yn llawer o hwyl.

I ddechrau, mae angen i chi benderfynu pwy fydd y dienyddiwr a phwy
fydd yn cael ei ddienyddio. Tynnwch lun crocbren fel hwn ar y chwith ac
ysgrifennwch yr wyddor ar ben y dudalen.
Mae’r dienyddiwr wedyn yn dewis gair i’r chwaraewr arall geisio’i ddyfalu.
Pam na wnewch chi feddwl am air sy’n gysylltiedig â’r stori rydych chi
newydd ei darllen, ynglŷn â Burrows y dienyddiwr?
Rhowch linell ar y papur ar gyfer pob llythyren o’r gair rydych chi
wedi’i ddewis.
Mae’r chwaraewr arall wedyn yn dyfalu llythyren. Os ydi’r llythyren
honno yn y gair, yna ysgrifennwch y llythyren ym mhob bwlch y mae’n
ymddangos ynddo.
Os nad ydi’r llythyren yn y gair, yna ychwanegwch ran o’r corff at y
crocbren. Mae yna chwech i’w hychwanegu at ei gilydd - pen, corff,
braich chwith, braich dde, coes chwith, a choes dde.
Mae’r gêm yn parhau nes bod y corff wedi’i gwblhau, neu fod y gair
wedi’i ddyfalu.

Peidiwch anghofio am
Mynd yn ôl i’r dechrau
Er mwyn mynd yn ôl at y Carchar fe
ddylech chi ddilyn eich camau’n ôl; yn
ôl o gwmpas y gylchfan, i fyny Stryd y
Farchnad, croesi Sgwâr San Pedr ac
wedyn yn ôl i lawr Stryd Clwyd.

Be’ ydych chi’n feddwl?
Dywedwch wrthyn ni beth oeddech chi’n
feddwl o’r gweithgaredd hwn ar y dudalen
Facebook Darganfod Sir Ddinbych.

Gan eich bod yn yr ardal, mae llawer o fannau eraill arbennig y gallech
ymweld â nhw...
Nant Clwyd y Dre
Mae rhannau o’r adeilad diddorol hwn, sydd ymhlith un o dai tref hynaf
Cymru, yn dyddio’n ôl dros 700 mlynedd, ac mae’r daith ‘Saith Oes’ o
amgylch yr adeilad yn adrodd sut yr aeth y gwahanol berchnogion ati
i addasu, adnewyddu, ehangu ac ailaddurno’r tŷ dros y blynyddoedd.
Chwiliwch am y gwely pedwar postyn Ffrengig addurnedig a brynwyd gan
y perchennog cyfoethog Iagoaidd Simon Grey, a’r ystafell wely Sioraidd â’i
baneli a phapur wal Tsieineaidd anhygoel.
Lleolir Nant Clwyd y Dre ar Stryd y Castell, Rhuthun, LL15 1DO
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/treftadaeth
neu ffoniwch 01824 709 822
Carchar Rhuthun
Mae ‘cyweirdy’, lle byddai crwydriaid a’r di-waith yn cael eu hanfon i weithio,
wedi sefyll ar y safle ar waelod Stryd Clwyd er 1654. Dros y canrifoedd
cafodd yr adeilad ei ymestyn a’i ailadeiladu wrth i’r farn ynghlych sut y dylid
cadw carcharorion newid dros y blynyddoedd.
Yn 2002, ailagorodd y Carchar fel amgueddfa a heddiw gallwch ymweld â’r
adeilad i weld pa fath o amodau y byddai dihirod a rapsgaliwns Sir Ddinbych
wedi gorfod dygymod â nhw.
Lleolir y Carchar ar 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HP
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/treftadaeth
neu ffoniwch 01824 708 281
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