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HEN GASTELL, LLANWNDA  
SAFLE AMDDIFFYNNOL CANOLOESOL 

 
Gan Jane Kenney o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd 

 
 
CYFLWYNIAD 
Mae Hen Gastell yn gofadail gwrthglawdd trawiadol wedi’i leoli yng nghyfeirnod gris OS SH 
4713 5737 ar lan ogleddol Afon Carrog (Ffigwr 1). 
 
Mae gwaith blaenorol gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (YAG) wedi adnabod Hen 
Gastell fel safle pwysig, sydd efallai o ddiddordeb cenedlaethol.  Ond, roedd angen gwneud 
gwaith pellach i ddarganfod pam a pha bryd y cafodd ei adeiladu, a’r defnydd oedd yn cael ei 
wneud ohono.  Gwnaethpwyd arolwg geoffisegol o’r safle i helpu i ateb y cwestiynau hyn.  
Trwy’r arolwg cafodd nifer o olion claddedig posibl eu hadnabod y tu mewn i'r gwrthglawdd, ac 
felly cafodd ffos brawf cul ei chloddio i archwilio rhai o'r olion hyn. Ar yr un pryd, cafodd 
arolwg manwl o'r gwrthgloddiau ei wneud, a’n galluogodd i lunio cynllun manwl gywir o'r olion 
gweladwy (Ffigwr 2).  I weld canlyniadau’r gwaith gweler adroddiad YAG 11671. 
 
Cadarnhaodd cam cyntaf y gwaith fod yna olion claddedig diddorol wedi goroesi ar y safle, ac 
felly arweiniodd hynny at ail gam y gwaith, oedd yn cynnwys cloddio bron i hanner o du fewn y 
safle. Cafodd y gwaith cloddio ei wneud gyda chymorth gwirfoddolwyr dan oruchwyliaeth 
archaeolegwyr YAG.  Mae'r adroddiad llawn sy’n disgrifio’r gwaith yma ar gael yn adroddiad 
YAG 1306. 
 
 
DISGRIFIAD O’R SAFLE 
Gweler ffigwr 2.  Nodyn:  mae’r safle ar dir preifat ac mae’n rhaid cael caniatâd y tirfeddiannwr 
cyn ymweld â’r safle. 
 
Mae Hen Gastell yn loc amddiffynnol sydd wedi’i leoli ar ben deheuol cefnen o raean rhewlifol. 
Mae ffos fawr gydag ochrau serth yn torri ar draws ben draw'r gefnen ac mae yna glawdd 
sylweddol ar du allan y ffos. Y tu mewn i'r ffos mae yna lwyfan bach, gwastad, yn mesur oddeutu 
30m wrth 14m, oedd wedi ei amgylchynu yn wreiddiol gan glawdd mewnol llai, ac yn cael ei 
amlinellu ar ei ochr ddeheuol gan lethr serth.  Yn ddiweddarach, mae waliau cerrig yn croesi'r 
safle, ac mae'r ochrau llethrog wedi cael eu rhagfurio â cherrig i'w hatal rhag erydu. 
 

 
Hen Gastell o’r gorllewin (yr olygfa wedi’i chymryd o fodel 3D digidol) 
 
Dangosodd y gwaith cloddio ar y ffos brawf bod y ffos yn enfawr a bod yr ochrau yn serth. 
Byddai'r clawdd allanol ar ei uchder llawn cyn unrhyw erydu hefyd wedi bod yn sylweddol. Fodd 

                                                           
1 Mae holl adroddiadau YAG ynghylch Hen Gastell ar gael ar wefan YAG: 
<http://www.heneb.co.uk/hengastell/info.html> 
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bynnag, awgrymodd yr arolwg geoffisegol nad oedd yna unrhyw ffos y tu hwnt i'r clawdd allanol, 
ac nid oes unrhyw olion o un yn weladwy yn arwynebedd y llawr. Gan y tybir fod y safle yn 
amddiffynnol, mae hyn yn anarferol. Byddai'n golygu y gallai ymosodwyr gael mynediad at y 
clawdd a byddant yn uwch na thu mewn y safle gan ei gwneud yn haws i ymosod. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhan o’r ffos yn y ffos 
brawf 
 
 

Datgelodd y ffos brawf dystiolaeth o adeilad hanner-tanddaearol posibl a adeiladwyd yn y ffos 
oedd wedi ei mewnlenwi i raddau helaeth. Dim ond pen pellaf yr adeilad a ddaethpwyd o hyd 
iddo ac ni chafodd unrhyw dystiolaeth dyddio iddi gael ei hadfer, ond mae'n fwyaf tebygol ei fod 
yn perthyn i’r 16eg i’r 18fed ganrif O.C.  Gallai llwybr wedi torri drwy'r clawdd allanol a waliau’r 
cae gan ffurfio cae bychan wedi bod yn gysylltiedig â'r adeilad arfaethedig hwn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pen pellaf adeilad oedd o bosib yn hanner-
tanddaearol yn y ffos werthuso 
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Cafodd y gwaith cloddio ar raddfa fawr ei wneud yn 2014 gyda’r nod o ddarganfod mwy am y 
gofadail trwy dargedu’r llwyfan mewnol lle mae’n rhaid bod y preswylwyr gwreiddiol wedi byw 
arno.  Y bwriad oedd darganfod dyddiad y cofadail a sut y cafodd ei ddefnyddio. 
 

 
Llun o’r safle yn cael ei gloddio o’r awyr (hawlfraint Alan K. Hole) 
 
 
CANLYNIADAU’R GWAITH CLODDIO 
 
Gweler ffigwr 3 am gynllun o’r ffos (mae’r rhifau sydd wedi’u nodi yn fras yn cyfeirio at 
nodweddion ar y cynllun) 
 
Adeilad Pren 
Tyllau pyst oedd y rhan fwyaf o'r nodweddion a ddarganfuwyd yn ystod y gwaith cloddio, rhain 
oedd yn dal pyst ar gyfer adeiladau. Roedd posib adnabod y rhain yn hyderus gan eu bod yn 
cynnwys cerrig pacio ac mewn llawer o achosion olion postyn. Ardal o bridd lliw tywyllach sy’n 
cael ei adael ar ôl pan fydd postyn pren wedi pydru yw olion postyn; cast o’r postyn i bob diben. 
Roedd pedwar twll postyn mawr is-gylchog (2068, 2108, 2118 a 2122) yn ffurfio bwa ar draws y 
ffos. Roedd y rhain rhwng tua 0.9m ac 1.0m mewn diamedr a hyd at 0.77m o ddyfnder. Roedd 
gan yr holl dyllau pyst yn y bwa hwn olion postyn gweladwy, a oedd hyd at tua 0.5m mewn 
diamedr, sy'n rhoi syniad o faint y pyst gwreiddiol. 
 
Roedd yr olion postyn yn nhyllau pyst 2068 a 2108 wedi cael eu llenwi â phridd tywyll oedd yn 
cynnwys llawer o gerrig llosg a darnau o esgyrn llosg. Roedd yn ymddangos fod y pyst wedi cael 
eu tynnu a bod y cerrig llosg wedi cael eu defnyddio i lenwi'r twll oedd ar ôl. Mae'n debyg bod y 
cerrig llosg wedi dod o domen o gwmpas y tu mewn y clawdd mewnol, a ddisgrifir isod. 
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Bwa o dyllau pyst wedi’i farcio gyda saethau gwyn 
 
Yn ogystal â ffurfio diwedd y bwa roedd twll postyn 2068 hefyd yn ffurfio ddechrau llinell syth o 
dyllau pyst yn rhedeg o'r gorllewin - de-orllewin i'r dwyrain - gogledd-ddwyrain yn agos at ymyl 
de-ddwyreiniol y ffos. Roedd y tri twll postyn eraill ar y llinell hon (2005, 2083 a 2087) hefyd yn 
sylweddol iawn, yn mesur hyd at 1.2m o hyd a hyd at 0.92m o led; fodd bynnag, roeddent yn fwy 
tenau ac yn ddim mwy na 0.45m o ddyfnder. Ni chafodd olion postyn eu hadnabod yn 2087, a 
oedd i weld wedi cael ei aflonyddu, ond roedd 2005 yn cynnwys olion postyn oedd bron yn 
betryal ac yn mesur 0.65m wrth 0.22m. Roedd ganddo hefyd gerrig pacio mawr.  Roedd gan dwll 
postyn 2083  hefyd yn ôl pob tebyg olion postyn ond nid oedd mewn cyflwr mor dda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twll postyn 2108 
wedi’i hanner 
dorri yn dangos 
cerrig llosg mewn 
olion postyn 
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Cerrig pacio yn nhwll postyn 2005 
 
 

Roedd llinell o dri o dyllau postyn llai yn rhedeg bron yn baralel i’r llinell o dyllau pyst mwy 
(2052, 2119 a 2092), gyda grŵp arall o dri o dyllau pyst (2007, 2009 a 2011) i’r gogledd-
ddwyrain. 
 
Cafodd nodwedd, a gafodd ei chofnodi gyntaf yn y ffos brawf, ei hailagor a chafodd yr ardal o'i 
hamgylch ei archwilio. Mae’n ymddangos mai twll postyn (2102) oedd hwn hefyd. Roedd rhych 
syth (2104) yn rhedeg i'r gogledd-ddwyrain o dwll postyn (2102), ac yn ymestyn y tu hwnt i 
derfynau’r cloddiad. Roedd yn mesur mwy na 1.26m o hyd a hyd at 0.66m o led, ac nid oedd fwy 
na 0.30m o ddyfnder. Roedd ychydig o'r cerrig mwy yn ei lenwad yn ymddangos i fod yn gerrig 
pacio, a ddefnyddiwyd yn ôl pob tebyg i bacio trawst pren yn ei le. Gallai hwn felly wedi bod yn 
doriad sylfaen ar gyfer trawst llorweddol i gefnogi goruwchadeilad pren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twll postyn 2102 a rhych trawst 2104 
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Mi roedd y bwa o dyllau pyst mawr a’r llinell o dyllau pyst ar yr ochr dde-ddwyreiniol i weld yn 
cefnogi wal adeilad pren. Os yw'r bwa yn cael ei ddaflunio gellir gweld bod nodwedd arall (015) 
a ddarganfuwyd yn y ffos brawf ar yr un bwa a’i fod bron yn sicr yn dwll postyn arall. Mae’r 
llinell syth o dyllau pyst yn awgrymu na allai'r adeilad wedi bod yn hollol grwn ond roedd yr un 
wal honno o leiaf yn syth. Mae'n debyg bod yr holl dyllau pyst eraill yn cefnogi strwythurau 
mewnol o fewn yr adeilad. Roedd gan rai o'r tyllau pyst olion postyn hirsgwar sy'n awgrymu bod 
pren wedi ei sgwario wedi cael ei ddefnyddio, sy'n awgrymu hefyd bod cryn dipyn o amser, 
ymdrech a sgil wedi cael eu defnyddio yn y gwaith adeiladu. 
 
Roedd yr eitemau a gafodd eu darganfod yn y tyllau pyst yn cynnwys darnau o esgyrn wedi llosgi 
a hoelion haearn i’w defnyddio gyda choed ac ar gyfer pedolau; gellir eu dyddio i’r 11eg-12fed 
ganrif O.C. 
 
 
Gefail Gof 
Cafodd tri phwll bach a phant bas eu cloddio ychydig i'r gogledd - orllewin o ganol yr adeilad. 
Roedd y tri phwll (2076, 2078, 2081) yn siâp cylch a hyd at 0.6m mewn diamedr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyllau 2076, 2078 a 
2081 wedi’u cloddio’n 
llawn 
 
 

 
Roedd cynllun y pant cyfagos 2067 yn afreolaidd ac yn mesur 1.60m wrth 1.10m, ond dim ond 
0.15m o ddyfnder. Roedd y pridd oedd yn llenwi'r pant hwn yn cynnwys golosg a llawer o slag a 
malurion gwaith metal eraill. Cafodd dros 6kg o falurion gwaith metal eu casglu. Roedd hyn yn 
cynnwys darnau o leinin ffwrnais a darnau sy’n nodweddiadol o waelod aelwyd ofannu. Roedd 
yna hefyd dau ddarn bach o farrau haearn. 
 
Ychydig yn fwy na phant oedd pwll 2081, ond roedd yn cynnwys darn bach o rybed efydd a 
gwrthrych a ffurfiwyd o bosibl gan y crynhoad o ddyddodion llawn haearn yng nghornel 
cynhwysydd organig. Roedd y rhybed yn rhan o eitem addurnol statws uchel gan fod gwaith 
dadansoddi yn dangos ei fod wedi cael ei euro. 
 
Roedd pwll 2076 bron yn gylch union. Roedd ganddo ochrau serth a gwaelod gwastad ac roedd 
yn 0.3m o ddyfnder. Roedd ei lenwad yn cynnwys llawer iawn o olosg yn ogystal â slag, yn 
arbennig darnau bychain iawn o'r enw cen morthwylio sy’n cael ei gynhyrchu pan fydd gof yn 
morthwylio gwrthrych haearn ar einion. Roedd yna hefyd ddarn bach o grochenwaith canoloesol, 
oedd yn rhy fach ac wedi gwisgo gormod i’w ddyddio yn union. 
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Pwll 2078 oedd y nodwedd leiaf yn y grŵp. Roedd yn is-gylchog gydag ochrau serth a sylfaen 
fflat. Ger y sylfaen roedd lwmp o glai oedd wedi’i gochi gan wres, a allai fod wedi bod yn rhan o 
lawr neu gwymp o oruwchadeilad. Roedd llenwad y pwll hwn hefyd yn cynnwys malurion 
gwaith metel, gan gynnwys darn mawr o slag oedd wedi ffurfio yn sylfaen aelwyd ofannu. Roedd 
yna hefyd hoelen bren a chyllell haearn fechan gydag olion o weddillion organig wedi 
mwyneiddio, handlen ar ei said yn ôl pob tebyg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cyllell haearn a 
ddarganfuwyd ym mhwll 
2078 
 

 
 
 
Dehonglir y nodweddion hyn fel olion gefail gof, gyda phwll 2078 yn sylfaen i’r aelwyd ofannu.   
Pwll 2076, gyda'i chen morthwylio, yn ôl pob tebyg oedd y toriad sylfaen ar gyfer bloc pren i 
gefnogi einion metel fach. Roedd gwastraff o'r gofannu yn cael ei gasglu neu ei gronni yn 
nodwedd 2067, a allai wedi bod yn bant gweithio. Mae’r gyllell o bwll 2078 a’r darnau o farrau 
haearn yn 2067 yn adlewyrchu’r mathau o wrthrychau bach oedd yn cael eu cynhyrchu.   
 
Roedd y pyllau gofannu yn cynnwys mwy o olosg nag unrhyw nodweddion eraill ar y safle, o'r 
tanau a ddefnyddiwyd yn yr efail. Derw yn bennaf oedd y tanwydd, er bod peth cyll a helyg 
hefyd yn cael eu defnyddio. Mae'n ymddangos bod gwastraff o brosesu ŷd yn cael ei ddefnyddio 
fel tanwydd neu o leiaf i gynnau'r tân gan fod llawer o ŷd colosgedig wedi cael eu darganfod 
ynghyd â rhywfaint o fân us. Mae'r ŷd yn dangos mai gwenith yn bennaf oedd yn cael ei dyfu, 
neu o leiaf ei brosesu, ger y safle, er bod peth olion ceirch hefyd. Roedd yna hefyd lawer o 
gregyn cnau cyll golosgedig, rhai ohonynt efallai wedi cael eu cyflwyno ar ganghennau cyll ar 
gyfer tanwydd, ond mae'n debygol bod y cregyn wedi cael eu taflu ar y tân ar ôl i'r cnau cyll gael 
eu bwyta. 
 
Y Clawdd Mewnol 
Cafodd y clawdd mewnol o amgylch y llwyfan preswylio ei archwilio mewn dau le; yng nghornel 
de-orllewinol y ffos ac i’r gogledd-orllewin, lle cafodd estyniad i’r ffos ei gloddio yn benodol i 
archwilio’r clawdd. 
 
Yn y ddau le roedd y clawdd i’w weld fel nodwedd sylweddol, hyd at 0.7m o uchder, er ei fod 
wedi erydu’n ddrwg. Cafodd ei adeiladu yn bennaf o gerrig crynion a graean, a gorweddai ar 
haen o bridd, a fyddai wedi bod ar wyneb y ddaear pan oedd y clawdd yn cael ei adeiladu. Dros 
wyneb y tir hwn ac o dan y clawdd yng nghornel de-orllewinol y ffos roedd haen leidiog dywyll 
oedd yn cynnwys golosg ac esgyrn llosg gyda rhywfaint o gerrig wedi’u chwalu gan wres. Roedd 
y rhain yn ymddangos fel olion gweithgarwch oedd yn hŷn na’r clawdd.   
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Toriad trwy’r clawdd mewnol 
 
Cafodd paill o'r pridd o dan y clawdd ei ddadansoddi ac roedd y canlyniadau’n awgrymu 
amgylchedd agored cyn i’r clawdd gael ei adeiladu, gyda gweithgarwch âr a bugeiliol gerllaw. 
Gallai presenoldeb paill ydau ddangos bod ŷd yn cael ei dyfu ar y safle, ond gallai hefyd 
awgrymu prosesu cnydau, megis dyrnu. 
 
Roedd dyddodion helaeth o gerrig llosg wedi cael eu gadael yn erbyn wyneb mewnol y clawdd. 
Roedd y dyddodion yn cynnwys yn bennaf cerrig wedi cael eu chwalu gan wres gyda rhywfaint o 
olosg, esgyrn wedi llosgi a malurion gwaith metel. Ymysg y pethau eraill a gafodd eu darganfod 
oedd dant mochyn heb ei losgi, hoelion ar gyfer coed a phedolau a llafn cyllell fechan. Daeth dau 
styd a phen strap wedi’i addurno oedd yn efydd i gyd (neu aloi tebyg arall) o'r dyddodion hyn. 
Mae gan y stydiau bedair deilen neu betal i ddarparu effaith addurnol ac roeddynt yn ôl pob tebyg 
yn cael eu defnyddio i addurno gwregys lledr neu ategolyn personol arall.  Roedd gan y pen strap 
addurn endoredig syml ac argraff o decstilau wedi'u gwehyddu ar ei wyneb, a allai awgrymu ei 
fod wedi'i glymu wrth wregys wedi ei wau yn hytrach na strap lledr. 
 
 

 
Pen strap addurnedig a stỳds addurnol 
 
Mae'r dyddodion cerrig llosg yn amlwg yn ôl-ddyddio'r clawdd mewnol ac ymddengys eu bod yn 
gysylltiedig â’r defnydd o'r adeilad. Awgrymir bod y cerrig llosg wedi cael eu cynhyrchu yn 
ystod gweithgareddau coginio oedd yn digwydd y tu mewn i'r adeilad; mae’r esgyrn llosg a’r 
golosg yn y dyddodion yn awgrymu gwastraff domestig. Mae'r math hwn o goginio fel arfer yn 
gysylltiedig â'r Oes Efydd pan oedd cafnau neu byllau yn cael eu cloddio i mewn i'r ddaear i ddal 
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dŵr oedd yn cael ei gynhesu drwy ychwanegu cerrig poeth. Ni chafodd pwll o’r fath ei ganfod ar 
y safle ond gallai cynwysyddion eraill fod wedi cael eu defnyddio i ddal dŵr. Cafodd dyddodion 
tebyg yn dyddio i'r cyfnod canoloesol eu darganfod yn ystod y gwaith cloddio yn Iard Deondy, 
Bangor (Smith 2013 a 2015), ac yno, awgrymwyd y gallai fod yn deillio o'r coginio ar gyfer y 
gweithlu oedd yn adeiladu Cadeirlan Bangor (Smith 2013, 43). 
 
Dyddiadau Radiocarbon  
Cafodd cyfanswm o 14 o samplau eu cyflwyno i Labordy Radiocarbon, Canolfan Ymchwil 
Amgylcheddol Prifysgolion yr Alban ar gyfer dyddio radiocarbon. Roedd pedwar o'r samplau 
dyddiedig o’r ffos brawf a chafodd 10 eu dewis o blith nodweddion yn y brif ffos. 
 
Roedd yr holl ddyddiadau yn debyg sy’n awgrymu un prif gyfnod o weithgaredd gyda dim byd 
yn sylweddol gynharach neu'n hwyrach.  Gwnaethpwyd dadansoddiad ystadegol o'r dyddiadau, a 
elwir yn fodelu Bayesaidd. Mae hyn yn defnyddio perthynas stratigraffig y dyddodion dyddiedig 
i wella cywirdeb y dyddiadau. Awgrymodd y modelu bod gweithgarwch ar y llwyfan mewnol yn 
cwmpasu cyfnod o hyd at 130 o flynyddoedd o fewn y 11eg a'r 12fed ganrif O.C. Mae'r aelwyd 
ofannu yn cyd-fynd yn dda â’r prif gyfnod o weithgarwch ac mae'n rhaid ei fod wedi bod yn cael 
ei ddefnyddio ar yr un pryd â’r adeilad. Mae'n ymddangos bod yr haenau cerrig llosg wedi cael 
eu dyddodi dros gyfnod estynedig yn ystod y defnydd o'r safle. Mae’n amlwg bod peth 
gweithgarwch wedi digwydd cyn i’r clawdd gael ei adeiladu ond mae'r dyddiadau radiocarbon yn 
awgrymu nad oedd hyn yn sylweddol gynharach na'r prif gyfnod o weithgaredd ac yn ôl pob 
tebyg roedd yn ymwneud â’r paratoadau ar gyfer adeiladu’r clawdd mewnol, neu o bosibl yr 
amddiffynfeydd allanol. 
 
Mae'r dystiolaeth o'r dyddiadau radiocarbon felly’n awgrymu bod yr amddiffynfeydd wedi cael 
eu hadeiladu a’r safle wedi cael ei ddefnyddio mewn un cyfnod o anheddiad yn para rhyw 130 o 
flynyddoedd yn y 11eg a'r 12fed ganrif. 
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TRAFODAETH 
 
Mae canlyniadau'r gwaith cloddio wedi dangos bod hwn yn safle canoloesol amddiffynedig yn 
dyddio i'r 11eg neu'r 12fed ganrif O.C.  Mae Hen Gastell yn anarferol gan fod ganddo ffos fawr 
iawn o faint y tu mewn a chlawdd sylweddol y tu allan i'r ffos.  Dim ond tua 30m wrth 14m yw 
mesuriadau’r llwyfan mewnol y mae'r prif adeilad yn sefyll arno ac ni all dimensiynau 
cyffredinol y safle fod yn llawer mwy na 50m wrth 46m. 
 
Mae safleoedd sydd wedi cael eu cloddio yng Ngogledd Cymru sy’n perthyn i’r l1eg a’r 12fed 
ganrif yn brin. Un enghraifft yw Castell ym Mhorth Trefadog, Ynys Môn, a gloddiwyd yn 1984 
(Longley 1991). Roedd ganddo ffos enfawr a chlawdd mewnol mawr, yn amgylchynu ardal fach 
y tu mewn, ac roedd wedi’i leoli wrth ymyl clogwyn. Er nad yw yn union yr un fath â Hen 
Gastell, mae tebygrwydd ym maint bach y tu mewn a’r ffos fawr. Datgelodd y gwaith cloddio 
olion adeilad carreg hirsgwar ac aelwydydd gwaith haearn. Mae'n debyg bod yr adeilad wedi cael 
ei ddefnyddio yn y 11eg a'r 12fed ganrif O.C., ac mae'n bosibl bod y safle wedi cael ei adeiladu gan 
y Llychlynwyr (Longley 1991, 79-84). 
 
Mae'n debyg bod y myntiau bach a’r amddiffynfeydd cylch wedi cael eu hadeiladu gan arglwyddi 
brodorol Cymru ar ddiwedd yr 11eg a'r 12fed ganrif, fel Castell Crwn, Llanrhwydrys, Ynys Môn,  
(RCAHMW 1937, 108-9) a Thomen Fawr, Llanystumdwy, (RCAHMW 1960, 237; Gresham 
1973, 338). Nid yw'r un o'r safleoedd hyn yn debyg iawn i Hen Gastell, ond maent yn dangos bod 
yna amrywiaeth o opsiynau i arglwyddi lleol ddewis ohonynt wrth iddynt ystyried adeiladu safle 
amddiffynnol. 
 
Dim ond tua 850m i'r gorllewin o Hen Gastell mae Dinas y Prif (PRN 593). Mae hwn yn safle 
amddiffynedig bach gyda thu fewn sy’n mesur 40m wrth 40m.  Mae'n wahanol i Hen Gastell gan 
ei fod bron yn sgwâr mewn cynllun gyda thwmpathau ar gorneli’r rhagfur, a allai fod wedi 
cefnogi tyrau. Nid yw wedi cael ei ddyddio gan waith cloddio, ond awgrymwyd ei fod o bosib yn 
dyddio o’r canoloesoedd cynnar (RCAHMW 1960, 225).  Mae Hen Gastell a Dinas y Prif yn cael 
eu cysylltu â llwybr troed a allai awgrymu llwybr ffordd hynafol, a gallai’r ddau safle o bosibl 
wedi bod yn gyfoes. 
 
Mae cymhariaeth agos i Hen Gastell wedi ei lleoli ar arfordir deheuol Ynys Môn. Cafodd lloc 
amddiffynedig ger Eglwys y Santes Fair, Llanfairpwllgwyngyll ei ymchwilio gan geoffiseg a 
chloddio ffosydd arbrofol (Smith 2012).  Mae’r lloc is-betryal yn debyg i lwyfan mewnol Hen 
Gastell.  Mae ganddo ffos eithaf sylweddol a chlawdd mewnol, ond nid oedd clawdd allanol 
mawr yn amlwg.  Roedd y tyllau pyst yn awgrymu strwythurau y tu mewn i'r lloc ac roedd 
dyddiadau radiocarbon yn awgrymu ei fod wedi cael ei ddefnyddio yn y 11eg neu'r 12fed ganrif. 
Awgrymwyd fod lloc y Santes Fair wedi cael ei adeiladu fel ymateb i ansefydlogrwydd 
gwleidyddol y 11eg ganrif yng ngogledd Cymru (Smith 2012, 36), a gellid gweld Hen Gastell fel 
ymateb tebyg a oedd yn ddiangen wrth i sefydlogrwydd gynyddu yn rhan olaf teyrnasiad 
Gruffydd ap Cynan a dan Owain Gwynedd (Carr 1982, 40-44). 
 
Tŵr siâp D neu neuadd pen crwn? 
Mae'r tyllau pyst a ddatgelwyd gan y gwaith cloddio yn Hen Gastell yn awgrymu presenoldeb 
adeilad pren mawr yn dyddio i'r 11eg neu'r 12fed ganrif O.C. Gan na chafodd ardal lawn y llwyfan 
mewnol ei chloddio, mae cynllun yr adeilad yn parhau i fod yn agored i drafodaeth (ffigwr 4). 
Mae yna ddau ddewis arall tebygol ar gyfer cynllun yr adeilad sef is-gylchog neu is-betryal. 
Byddai strwythur crwn gydag un ochr gwastad yn ffitio'r dystiolaeth yn dda a byddai'n ffitio’n 
daclus yn y lle sydd ar gael, gyda lle ar gyfer adeiladau ategol ym mhen dwyreiniol y llwyfan. Yn 
yr ailymgorfforiad hwn byddai'r adeilad wedi bod tua 12m mewn diamedr. Fodd bynnag, mae’r 
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ochr wastad yn awgrymu y gallai hefyd gael ei ddehongli fel pen gorllewinol adeilad hirsgwar 
gydag o leiaf un pen crwm. Gallai’r adeilad hwn fod wedi bod rhwng 18m a 20m o hyd, yn 
dibynnu a oedd y pen dwyreiniol yn grwm neu'n syth. Mae'r ddau ddehongliad arall yn gadael 
nifer o dyllau pyst mewnol heb eu hesbonio, er ei bod yn debygol eu bod yn cefnogi strwythurau 
mewnol y tu mewn i'r adeilad. 
 
Yn y naill achos, mae’r tyllau pyst mawr gydag olion postyn hyd at 0.5m mewn diamedr yn 
awgrymu bod hwn yn adeilad sylweddol, a bod ganddo ail lawr o bosibl. Byddai adeilad deulawr, 
yn enwedig rhyw fath o dŵr, yn gwneud y safle yn fwy amddiffynadwy gan y byddai 
amddiffynwyr ar ben yr adeilad yn gallu saethu i lawr ar ymosodwyr a allai ymosod o’r clawdd 
allanol. 
 
Yn anffodus, nid yw’r arolwg geoffisegol yn helpu i ragfynegi beth allai fod o dan y rhan o’r 
llwyfan sydd heb ei gloddio. Er bod yr arolwg wedi adnabod y pyllau gwaith metal, ni ddatgelodd 
y tyllau a gafodd eu darganfod yn ystod y gwaith cloddio, felly ni ellir cymryd absenoldeb tyllau 
pyst amlwg yng ngweddill yr ardal i olygu nad oedd yna unrhyw strwythurau yno. Gwaith 
cloddio pellach yn unig allai ateb y cwestiwn ynghylch siâp yr adeilad, ond mae arfer da yn 
golygu y dylid gadael gwaith o'r fath i genedlaethau'r dyfodol pan allai technegau a chwestiynau 
fod yn wahanol. 
 
Ar sail y dystiolaeth bresennol mae'n ymddangos yn rhesymol i weld Hen Gastell fel cartref 
wedi’i amddiffyn yn dda a oedd yn perthyn i arglwydd Cymreig canoloesol lleol oedd â hawliau 
deilliadol dros y tiroedd cyfagos. 
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