
SUDBROOK A 
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SUDBROOK & 
PORTSKEWETT

Taith gerdded hanesyddol trwy  
bentrefi Sudbrook a Phorth Sgiwed

TRAILS THROUGH THE AGES LLWYBRAU TRWY’R OESOEDD

Gwybodaeth hanfodol:

Am fanylion llety a gwybodaeth leol i ymwelwyr ffoniwch  
Ganolfan Groeso Cas-gwent ar 01291 623772 neu ewch i:

www.visitwyevalley.com  
www.llwybrarfordircymru.gov.uk
www.walksinchepstow.co.uk 
www.caldicotcastle.co.uk 

Trafnidiaeth leol 
Mae bws rhif 63 yn mynd o’r pentref i Gil-y-coed, Gorsaf Cyffordd 
Twnnel Hafren a Chasnewydd. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus, 
ewch i: www.traveline-cymru.info 

Parcio 
Mae yna le parcio yn Safle Picnic Black Rock a rhywfaint o lefydd 
parcio ar ochr y stryd ym Mhorth Sgiwed, ac yn Sudbrook ger yr 
Arddangosfa Hanesyddol. Mae digonedd o le parcio ym man  
cychwyn amgen y daith yng Nghastell Cil-y-coed.

Gallwch brynu nwyddau ar gyfer picnic o siop Spar gyferbyn â maes 
pentref Porth Sgiwed, ac mae prydau ar gael yn nhafarn y Portskewett 
Inn. Ffoniwch am amseroedd agor: 01291 430505

Cod Cefn Gwlad: Parchwch – Diogelwch - Mwynhewch

•  Byddwch yn ddiogel, cynlluniwch ymlaen llaw a dilynwch unrhyw 
arwyddion

• Gadewch gatiau ac eiddo fel yr oedden nhw
•  Gofalwch warchod planhigion ac anifeiliaid ac ewch â’ch  

sbwriel adref gyda chi
• Cadwch gŵn dan reolaeth
• Parchwch bobl eraill

Mae’r daflen hon wedi’i hariannu gan adventa, Rhaglen Datblygu 
Gwledig Sir Fynwy a ariennir gan Gronfa Datblygu Gwledig Ewrop, 
Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Fynwy. Mae rhagor o wybodaeth  
yn www.adventa.org.uk.

Diolchiadau: 
Ailgynhyrchwyd lluniau trwy ganiatâd: 
Croeso Cymru © Hawlfraint y Goron (2013) Nanette Hepburn, Cyngor Sir 
Fynwy, Black Rock Lave Net Fishermen. 
Cymdeithas Hanes Sudbrook, Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, Ironbridge 
Gorge Museums Trust, Time Team, David Morgan Photography, Casgliadau 
preifat, The Chepstow Society.

Gyda diolch i Peter Strong, Andrew Leitch ac aelodau Cymdeithas Hanes 
Sudbrook.

Ymwadiad
Er y cymerwyd pob gofal wrth baratoi’r wybodaeth sydd yn y daflen hon, nid yw 
adventa, Cyngor Sir Fynwy, na’u hasiantiaid na’u gweithwyr yn derbyn unrhyw 
gyfrifoldeb am unrhyw wallau a all godi.

© Cyhoeddwyd gan adventa a Chyngor Sir Fynwy 2013.

Arddangosfa Hanes Sudbrook  
 …yn y Sudbrook Non Political Club

Mae’r clwb hwn dan ofal gwirfoddolwyr Cymdeithasol Hanes Lleol  
Cil-y-coed a’r Cylch, ac mae’n cynnwys cyfoeth o wybodaeth leol gan 
gynnwys arddangosfa o hen luniau a fideo am yr ardal. Gall ymwelwyr 
ddefnyddio’r adnoddau i ddysgu mwy am brosiect Rheilffordd Twnnel 
Hafren, pentref Sudbrook, pysgotwyr rhwydi lâf 
Black Rock a llawer iawn mwy. 

Mae te, coffi a thoiledau ar gael  
yn y Sudbrook Non Political Club.  
Mae’r amserau agor ar y wefan: 
www.caldicothistory.org.uk/sudbrook 
neu ffoniwch 01291 425638.

Gorymdeithwyr newyn yn 
nhwnnel Hafren, 1936

Tu mewn i’r Neuadd Genhadol Yr Orsaf Bwmpio



Mae’r corstir ar lannau’r Hafren 
wedi’i ddraenio ers oes y 
Rhufeiniaid. Cafodd ei greu 
wrth i lefel y môr godi oddeutu 
8000 o flynyddoedd yn ôl. 
Mae carreg arysgrifedig a 
welwyd gerllaw yn Allteuryn 
yn cofnodi ymdrechion milwyr 
Rhufeinig i godi morglawdd. 

Wrth i’r hinsawdd newid yn y 
bedwaredd ganrif ar ddeg a’r 
bymthegfed ganrif, lledodd 
afon Hafren gan erydu’r 
clogwyni cyfagos. Codi pac 
a symud i dir uwch wnaeth 
y bobl, gan gefnu ar bentre 
canoloesol Sudbrook.

Ar drywydd arfordir sy’n newid

Prin dair milltir a hanner o ddŵr 
sy’n gwahanu Cymru a Lloegr, 
lle mae aber afon Hafren yn 
dechrau culhau ger Sudbrook. 
Mae pobl Neolithig, llwythi’r 
Oes Haearn, Rhufeiniaid a 
phentrefwyr canoloesol wedi 
dewis ymgartrefu’n agos i’r 
llecyn manteisiol hwn gerllaw’r 
Hafren. Roedd yr afon yn llwybr 
masnach hollbwysig, ac yn 
ymestyn ei dylanwad ymhellach 
o’r môr drwy’r nentydd a’r 
“piliau” – hen enw lleol am 
gilfach neu harbwr llanw bach. 
Roedd cychod yn teithio cyn 
belled â thref Rufeinig Caer-
went hyd yn oed, ar hyd afon 
Neddern, a arferai lifo i’r Hafren 
yn Sudbrook ers talwm.  

Mae tollty gerllaw St Pierre 
Pill yn dangos pa mor bwysig 
oedd masnachu ar hyd afon 
Hafren, er bod yr adeilad 
heddiw’n sefyll yn unig mewn 
cae hanner milltir o’r dŵr. 
Mae’r ‘Pill’ neu’r hen gilfach, 
a wahanwyd oddi wrth yr afon 
gan y rheilffordd, bellach wedi 
llenwi â llaid. Yr adeilad gwyn 
yng nghanol y llun hwn yw’r 
tollty, gydag Eglwys Matharn 
ar y dde.

St Pierre Pill

Pysgotwyr rhwydi lâf yn Black 
Rock. Mae olion troed 6,000 o 
flynyddoedd oed wedi’u darganfod 
yn y mwd ar lan afon Hafren.

Ble mae Sudbrook? 
Dim ond y gwersyll 
Rhufeinig a’r capel 
canoloesol sydd i’w 
gweld ar fap 1830.



Mae pobl wedi dewis croesi’r 
afon fan hyn ers miloedd o 
flynyddoedd, er mai New 
Passage oedd enw’r fferi yn 
rhyfedd ddigon.

Yn y ddeunawfed ganrif, 
cafodd ffordd dyrpeg ei 
hadeiladu i Black Rock, 
gan ddenu mwy o deithwyr, 
masnachwyr, porthmyn ac 
ymwelwyr i ddefnyddio’r fferi. 
Pan ddaeth y rheilffordd, 
adeiladwyd pier allan i’r aber, 
fel bod teithwyr yn gallu 
gadael y trên wrth ymyl y fferi. 
Roedd croesi’n beryglus yn 
aml, a chododd y syniad o 
greu llwybr amgen o dan yr 
afon yn y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg. Dewiswyd 
Sudbrook fel man cychwyn y 
twnnel rheilffordd, a chodwyd 

pentref newydd i weithwyr 
y twnnel. Erbyn diwedd yr 
ugeinfed ganrif, hwn hefyd 
oedd y llwybr a ddewiswyd ar 
gyfer ail bont Hafren sydd i’w 
gweld o bell erbyn hyn.

Dyma New Passage House ar ochr Lloegr o’r afon, yn edrych i 
gyfeiriad Blackrock a Sudbrook. Ym 1534, penderfynodd Harri VIII 
wahardd pobl rhag croesi’r afon yn y nos gan fod trosedd, lladrad 
a llofruddiaeth yn gyffredin yn siroedd Caerloyw a Gwlad yr Haf 
yng nghyffiniau’r Hafren, ac wedi’r anfadwaith mae’r troseddwyr, y 
lladron a’r llofruddion hynny, ynghyd â’r nwyddau, yn croesi’r afon 
liw nos i Gymru. 

Golygfa o’r fferi a thrên stêm Great Western ar y pier yn Black Rock. 
(The Graphic, 6 Tachwedd, 1880)



ym 1824 fel un o’r llefydd mwyaf 
digroeso i fferi bwysig gael ei  
sefydlu erioed. 

Does dim rhyfedd bod 
croesfan beryglus Black 
Rock mor amhoblogaidd. 
Erbyn y 1870au, a 
llwythi glo De Cymru ar 
gynnydd, dechreuodd 
cwmni rheilffordd 
Great Western ar 
yr her beirianyddol 
enfawr o gloddio 
Twnnel Rheilffordd 
Hafren. Yn ôl y wasg 
ym 1886 adeg agor 
y twnnel, roedd 
teithwyr yn dal i 
groesi afon Hafren 
yma, ond eu bod bellach yn mynd o 
dan yr afon yn hytrach na throsti, gan 
olygu diwedd y daith i’r fferi.

O’r olygfan, trowch i’r dde a 
dilynwch arwyddion Llwybr yr 
Arfordir gyda’r afon ar y chwith  
i chi.

Cafodd pentref newydd ei adeiladu 
yn Sudbrook fel cartref i’r dynion 
a weithiai ar y twnnel. Mae’r daith 
hon yn dilyn y ffordd a adeiladwyd 
yn y 1870au i gysylltu Sudbrook â 
Black Rock. Cyn hir, roedd yn llwybr 
cyfarwydd i lawer; roedd Sudbrook yn 
bentref llwyrymwrthodol cwbl sych, a’r 
Black Rock Hotel oedd y lle agosaf i’r 
dynion gael cwrw!

1  Croesfan afon hynafol  
yn Black Rock  

Gadewch faes parcio 
Black Rock a mynd 
drwy’r lle picnic i 
gyfeiriad afon Hafren. 
Wrth yr olygfan, sefwch 
gyda’ch cefn at yr afon 
a dychmygwch yr olygfa 
yma 150 mlynedd yn ôl 
pan safai’r Black Rock 
Hotel yma. 

Pam adeiladu gwesty mor 
grand yma felly? Dyma fan glanio fferi 
New Passage ar y pryd. Os edrychwch 
chi’n syth ar draws yr aber, efallai 
y gwelwch chi adeilad gwyn New 
Passage House lle gollyngwyd teithwyr 
y fferi yn Lloegr. Yn ogystal â gwesty 
prysur ar gyfer teithwyr fferi, roedd 
Black Rock yn lle poblogaidd ynddo’i 
hun gyda gerddi pleser, gemau croce a 
choits a chyngherddau band rheolaidd 
erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Roedd ambell enw cyfarwydd ymhlith 
teithwyr y fferi, gan gynnwys Thomas 
Telford, a ddisgrifiodd New Passage 

Llwybrau trwy’r Oesoedd - Sudbrook a Phorth Sgiwed

Dechrau: Lle picnic a maes parcio BLACK ROCK 
Cyfeirnod grid: 513881
Pellter: 4 milltir
Taith hawdd a gwastad ar hyd llwybr yr arfordir, lonydd tawel, llwybrau 
ochr ffordd ac ar draws caeau.

Cafodd y gwesty ei ddymchwel 
yn y 1960au, ond mae’r 
slipffordd a thŷ’r fferïwr a welir 
ar y dde yn y llun hwn, yma o 
hyd. Byddwch yn eu pasio ar 
ddiwedd y daith.

Cafodd y morfil hwn ei olchi i’r 
lan ger Sudbrook ddechrau’r 
ugeinfed ganrif.

Cafodd 
darnau arian 
Rhufeinig eu 
darganfod 
yn y mwd 
yma. Mae’n 
debyg iddynt 
gael eu taflu 
i’r dŵr fel rhodd i’r duwiau am 
siwrnai ddiogel wrth groesi’r afon. 
Mae’r darn arian hwn yn rhan o 
gasgliad Amgueddfa ac Oriel Gelf 
Casnewydd bellach.



2  Adeiladu llongau yn 
Sudbrook  

Ar yr ochr chwith wrth i chi gyrraedd y 
pentref, byddwch yn pasio safle un o’r 
ddwy iard frics a gynhyrchodd frics i 
leinio’r twnnel. Unwaith y cafodd y 
twnnel ei gwblhau, cafodd yr iard frics 
ei throi’n safle adeiladu llongau. Cafodd 
104 o longau eu lansio ac anfonwyd 
llawer ohonynt i Dde America. Y 
Frensham oedd y llong olaf, a’r fwyaf, i 
gael ei hadeiladu yma - llong 739 
tunnell a adeiladwyd ym 1922.

Ewch yn syth ymlaen i’r pentref.

3 Sudbrook 
Os edrychwch chi ar fap o’r ardal 
ddechrau’r 1870au, dim ond un 
tŷ sydd yno – Fferm Southbrook. 
Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, 
roedd pentref newydd wedi’i adeiladu. 
Roedd angen cryn dipyn o weithwyr 
ar gyfer prosiect ar raddfa mor fawr â 
Thwnnel Rheilffordd Hafren, ac roedd 
dros 3000 ohonyn nhw angen rhywle 
i fyw. Rhwng 1873 a 1886, darparodd 
Thomas Walker, prif gontractwr y 
twnnel, neuadd genhadol, ysgol, 
ysbytai, siop goffi ac ystafell ddarllen 
yn ogystal â thai ar gyfer y gweithlu.

Rheolwr yr Ystâd oedd yn byw yn y 
tŷ cyntaf ar y dde, Rhif 1 The Villas. 
Cafodd y Filas eu codi ar gyfer y 
fformyn a’r gweithwyr crefftus. Cafodd 
y tai teras ymhellach i lawr eu neilltuo 
ar gyfer gweithwyr is eu statws. Fe’u 

hadeiladwyd â cherrig 
a gloddiwyd o’r twnnel. 
Wrth iddyn nhw dyrchu’n 
ddyfnach, newidiodd 
lliw’r graig ac felly’r garreg 
adeiladu hefyd. Daeth 
tai rhif 10 ac 13 yn 
gartrefi plant amddifad, 
a sefydlwyd gan ferch 
Thomas Walker ym 1890.

Yn ôl adroddiad yn y Western 
Mail ym 1891 adeiladwyd deg 
stemar yn y flwyddyn flaenorol 
a anfonwyd i’r afon La Plata 
– pob un wedi’i hadeiladu 
yn Iard Sudbrook. Roedd y 
dynion hyn yn gweithio yn yr 
iard longau tua 1920.

The Villas, 1886.

Thomas 
Walker, prif 
gontractwr.

Yn ôl John 
Hawkshaw, Prif 
Beiriannydd 
y Twnnel, yn 
dilyn marwolaeth Walker ym 
1889, ni wyddai am unrhyw 
gontractwr arall a fu mor 
ofalgar am gysur a lles y 
gweithwyr a gyflogai.

4  Ysgol Bwrdd Sudbrook 
Edrychwch ar y dde i weld hen 
Ysgol Bwrdd Sudbrook a’r ysgoldy 
a adeiladwyd ym 1881. Ym 1901, 
roedd lle i 240 o blant yno.

Ar y chwith, mae’r Orsaf 
Bwmpio yn hoelio’r sylw  
yn y pentref.  

5 Yr Orsaf Bwmpio
Wrth i weithwyr gloddio’r twnnel ym mis 
Hydref 1879, fe wnaethon nhw daro 
ar draws ffynnon ddŵr danddaearol 
enfawr. Yn ôl y Western Mail ar y pryd, 
llwyddodd y dynion a oedd danddaear 
ar y pryd (dim ond rhyw 14 neu 15 
yn ffodus) i gyrraedd y wyneb yn 
ddiogel, er bod y dŵr yn eu dilyn ac 

uwchben eu pengliniau. O fewn dim 
roedd wedi llenwi’r twnnel. Treuliodd 
deifiwr hynod ddewr ddwy flynedd yn 
draenio’r twnnel yn gyfan gwbl. Gyda 
helmed bres drom ar ei ben a ’sgrepan 
o nwy ocsigen cywasgedig ar ei gefn, 
bu Alexander Lambert yn mynd a dod 
drwy’r twnnel tywyll llawn dŵr, er mwyn 
ceisio selio’r ffynnon.

ruth
Sticky Note
is this right as it should be 2000bc  and next entry is 40 AD but both are OC whereas previous page uses CC



7  Siop Goffi ac 
Ystafelloedd Darllen

Roedd Thomas Walker yn grefyddol 
iawn. Gan ei fod yn erbyn y ddiod 
gadarn, sefydlodd Siop Goffi ac 
Ystafelloedd Darllen ar gyfer ei 
weithwyr, yn yr adeilad mawr i’r 
chwith o fflatiau Walker. Y Siop Goffi 
oedd man cyfarfod y Severn Tunnel 
Excavators Total Abstinence Society 
– roedd yr aelodau’n tyngu llw i beidio 
ag yfed alcohol. Ar ôl i’r twnnel agor, 
trodd y Siop Goffi yn siop groser, sef 
Marshall’s. Mae cyfamod yn gwahardd 
gwerthu alcohol yn dal mewn grym ar 
weithredodd y tŷ hwn.

Cadwch i’r dde ac ewch heibio’r 
Clwb ar y chwith.

8 Swyddfa Gyflogau
Prin y byddai’r teulu Walker, a oedd yn 
llwyrymwrthodwyr, yn rhoi sêl bendith 
ar y Clwb heddiw! Saif ar safle’r hen 
Swyddfa Gyflogau. Ar un adeg, roedd 
saith cofnodwr amser yn cael eu 
cyflogi yn ystod y dydd, a phump yn 
y nos. Roedd saith clerc cyflogau yn 
paratoi’r llyfrau cyflogau ac yn talu hyd 
at 3,000 o ddynion bob dydd Sadwrn.

Dysgwch fwy am hanes y pentref 
drwy fynd i Arddangosfa Hanesyddol 
Sudbrook yn y Clwb.

9 Bythynnodd 
Great Western 
Railway
Parhewch ar hyd y llwybr 
heibio i res o fythynnod 
ar y dde a adeiladwyd 
gan gwmni Great 
Western Railway, gan 
ddilyn arwyddion Llwybr 
yr Arfordir tan y dowch 
chi at feinciau ar lan  
yr afon.

Adeiladwyd yr Orsaf Bwmpio i gadw 
chwe injan drawst Gernyweg a 
ddefnyddiwyd i gadw’r twnnel yn sych. 

Mae ugain miliwn galwyn o ddŵr 
yn dal i lifo i’r twnnel bob dydd. Yn 
y gorffennol, defnyddiwyd y dŵr 
hwn gan felin bapur leol, bragdy ym 
Magwyr a’r Ffatri Ordnans yng  
Nghaer-went.

6 Y Neuadd Genhadol 
Arferai’r neuadd hon sefyll ar y dde 
yn syth wedi’r Orsaf Bwmpio. Yn ôl 
y National Gazeteer ym 1901, roedd 
yno organ dda a lle i ryw 1,000 o  
bobl eistedd.

Ewch ymlaen gan ddilyn yr hen 
lein reilffordd ar y chwith i chi.  . 
Byddai glo yn cael ei gludo ar hyd y 
lein hon i’r Orsaf Bwmpio bob dydd er 
mwyn cadw’r injans stem ar waith.

Ar ôl tua chanllath, trowch i’r 
chwith cyn croesi’r cledrau.  
Yna, trowch i’r chwith eto heibio’r 
Swyddfa Bost a fflatiau Walker  
ar y dde.

Allwch chi ddychmygu beth oedd yn mynd 
drwy feddwl Alexander Lambert wrth iddo 
baratoi i blymio i ddyfnderoedd tywyll y twnnel 
llawn dŵr? Llwyddodd ei ymdrechion i ddal 
sylw’r cyhoedd, ac ymddangosodd y llun 
hwn ym mhapur newydd The Graphic ar 6 
Tachwedd 1880.

Bythynnod Great Western Railway 



Pwy adeiladodd y twnnel?
Criw o ddynion o’r enw fformyn teithiol neu ‘walking gangers’ adeiladodd 
y twnnel. Roedd tua 50 ar ochr Sir Fynwy ac 17 ar ochr Swydd Gaerloyw. 
Roedd pob fforman yn rheoli 5 mwyngloddiwr a 21 labrwr yn ogystal â 
‘rhedwyr’ a oedd yn gwthio’r wagenni o gerrig wedi’u cloddio. Roedd y 
dynion yn gorfod gwisgo dillad dal dŵr – gwlanen – a gyflenwyd gan 
Walker. Adeiladodd gabanau mawr ar ben bob pwll lle gallai’r dynion gael 
bwyd, a chyflogwyd dyn yno hefyd i sychu’r dillad gwlyb.

Roedd yn waith peryglus dros ben, ac mae beddi’r anffodusion i’w gweld 
ym mynwentydd y fro. Bu farw un dyn mewn storm ar 17 Hydref 1883, 
pan sgubodd ton llanw chwe troedfedd i lawr y siafft lle’r oedd 84 o 
ddynion yn gweithio. Ysgrifennodd Thomas Walker fod y don llanw wedi 
llifo i’r tai, rhai unllawr gan mwyaf, a bod y dŵr wedi codi uwchben y 
gwelyau lle cysgai’r plant. Cafodd y plant eu hachub drwy eu codi ar 
fyrddau uchel neu silffoedd hyd yn oed.

Llwyddodd prosiect y twnnel i ddenu cryn sylw a diddordeb. Roedd 
Joseph Talbot, y prif fforman yn tywys ymwelwyr o gwmpas y lle yn aml, 
ac wrth ddisgrifio dwy foneddiges a ddaeth i weld y twnnel wedi hanner 
paratoi ar gyfer y gwlybaniaeth dywedodd eu bod wedi paratoi ar gyfer 
dŵr yn disgyn o’r to trwy wisgo cotiau gwaith mwynwyr a hetiau glaw, 
ond prin eu bod wedi ystyried y byddai’n rhaid iddynt gerdded trwy 
ddwy droedfedd o ddŵr am gryn bellter! Fe wnaethon nhw fwrw iddi, 
heb droi’n ôl. 

Yn dilyn y don llanw, 
gollyngwyd cwch 
bach i lawr y siafft 
er mwyn achub y 
dynion.

Cafodd system o oleuadau 
trydan ei gosod ym 1882, a 
hefyd cyswllt ffôn o dan yr afon 
i Swydd Gaerloyw. Dyma olygfa 
o’r siafft bwmpio ym mhwll 
Five Mile Four Chain Pit a 
ymddangosodd yn The 
Graphic ar 6 Tachwedd, 1880.

Gwaith adeiladu’r twnnel yn 
dangos y system pyst pren.  
(The Graphic, 6 Tachwedd, 1880)

Thomas Walker a John 
Hawkshaw yn archwilio’r 
gwaith, 1886.

Cludo cerrig o’r 
twnnel.



goresgyniad. Roedd y gaer yn 
gwarchod aber afon Neddem, a lifai i 
afon Hafren yma yn y gorffennol. 
Roedd yn afon tipyn mwy o faint bryd 
hynny, ac ar rai adegau o’r flwyddyn, 
gallai llongau hwylio i fyny i Gaer-went.

Roedd y safle amgaeedig gwreiddiol yn 
llawer mwy, cyn i erydiad arfordirol 
gipio’r tir dros amser. Yn y 1880au, 
aeth Thomas Walker, a oedd yn 
hynafiaethydd brwd, ati i osod llwythi o 
rwbel o Dwnnel Hafren ar hyd yr arfordir 
i warchod y gaer a’r capel. Gallwch 
weld llawer o’r cerrig hyn ar y lan oddi 
tanoch heddiw. Ddechrau’r ugeinfed 
ganrif, roedd y safle hwn yn gyrchfan 
boblogaidd i dripiau Ysgol Sul a 
chapeli, ac mae llawer o’r teithwyr gynt 
wedi cerfio’u henwau ar y creigiau.

Gan gadw i’r chwith, ewch drwy’r 
ardal wastad nes  
cyrraedd y rhagfuriau.

Gallwch weld olion 
Capel y Drindod y tu ôl i 
chi, gyda rheiliau metel 
o’i gwmpas.

10 Capel y Drindod
Gannoedd o flynyddoedd 
cyn i Thomas Walker 
sefydlu’r Neuadd Genhadol 
ar gyfer ei weithlu, roedd 
pobl yn addoli yng Nghapel 
y Drindod. Roedd Sudbrook 
yn blwyf yn y cyfnod canoloesol ac 
mae’n debyg mai’r ardal o amgylch 
yr eglwys oedd safle’r pentref 
gwreiddiol. Wrth i’r clogwyni cyfagos 
erydu, dechreuodd y trigolion adael 
y pentref. Erbyn y 1690au, roedd 
llawer o’r fynwent wedi cwympo i’r 
afon ac roedd esgyrn y meirw i’w 
gweld yn aml ar y lan. Pan ymwelodd 
y Monmouthshire 
Antiquarians 
â Chlogwyn 
y Drindod 
ym 1858, 
doedd 
dim un 
adeilad 
arall o 
fewn 
hanner 
milltir. 

Ewch ymlaen ar hyd llwybr yr 
arfordir gyda’r afon ar y chwith, 
cyn cyrraedd lle gwastad wedi’i 
amgylchu â rhagfuriau caer o’r 
Oes Haearn.

11 Caer yr Oes Haearn
Cafodd y gaer hon ei chodi gan y 
Silwriaid, llwyth o’r Oes Haearn a oedd 
yn byw yma yn yr ail ganrif CC. Mae’n 
safle go anarferol, gan i’r Rhufeiniaid 
feddiannu’r gaer gydol cyfnod eu 

Yn ôl Wirt Sykes ym 1878, mae 
hen adfail o’r enw Capel 
Sudbrook ar ymyl y clogwyn, 
sy’n hardd tu hwnt, ond na 
fydd yno’n hir, gan fod 
tywodfaen y clogwyn yn 
feddal iawn, a’r dŵr yn ei 
golchi ymaith o dipyn i beth 
bob blwyddyn. Yn y 1930au, cafodd y gaer ei 

chloddio gan Nash Williams, 
Ceidwad Archaeoleg yn 
Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru. Cyhoeddodd fanylion 
am ei ddarganfyddiadau, gan 
gynnwys crochenwaith o’r 
Oes Haearn Ddiweddar, y 
cyfnod Brythonig-Rufeinig a 
chanoloesol, yn Archaelogia 
Cambensis ym 1939, lle 
cafwyd y lluniau hyn.



14 Sea View  
Allwch chi weld y tai ar y dde a 
adeiladwyd gyda choncrid wedi’i 
fowldio? Tra thebyg mai dyma’r tro 
cyntaf i’r dechneg hon gael ei defnyddio 
ym Mhrydain. Gallwch weld haenau 
llorweddol y concrid yn eithaf clir ar rai 
o’r tai. Wrth i fwy a mwy o ddynion 
ddod i weithio ar y twnnel, roedd angen 
mwy a mwy o dai. Concrete Row oedd 
enw gwreiddiol y tai hyn. Ymhellach 
draw, mae plac yn dangos ym mha 
flwyddyn y codwyd nhw.

15  Gwaith brics  
‘5 miles 4 chains’

Roedd ail waith brics Sudbrook ar y 
chwith, yn agos at frig pwll ‘5 mile 4 
chain’. Hanner awr ar ôl cloddio’r siâl o’r 
twnnel, roedd yn cael ei droi’n frics a’r 
briciau hynny wedyn yn cael eu rhoi ar 
lawr y sied sychu yn barod ar gyfer  
yr odyn.

 

16 Ysbyty’r Dwymyn
Pan gafwyd achos o’r frech wen yng 
Nghas-gwent, aeth Thomas Walker 
ati’n ddi-oed i adeiladu ysbyty clefydau 
heintus yn benodol i ymdopi ag unrhyw 
achosion o’r clefyd ymhlith gweithwyr 
y twnnel. Cafodd ei godi ymhellach o’r 
pentref ar y chwith i chi. Safle melin 
bapur oedd hwn yn ystod yr  
ugeinfed ganrif.

12  Rhagfuriau a  
golygfan bwysig 

Cafodd y llecyn manteisiol hwn sydd  
â golygfeydd ar draws afon Hafren ei 
ddefnyddio fel gwylfa yn ystod yr Ail 
Ryfel Byd. Welwch chi’r olion concrid 
ar ben y rhagfuriau? Mae yma sylfeini 
concrid safle gwn gwrth-awyrennau 
rhyfel yr Ail Ryfel Byd yn nes at y  
lan hefyd. 

Cerddwch drwy’r rhagfuriau ac 
yna troi’n syth i’r dde lle mae’r 
llwybr yn fforchio, gan adael 
llwybr yr arfordir (oni bai eich 
bod am ddilyn y llwybr dewisol i 
Gastell Cil-y-coed – gweler  
y map).

Gan fynd yn ôl am y pentref, 
trowch i’r chwith yn yr iard 
chwarae a dilyn y lôn gefn yn ôl 
i’r groesfan reilffordd. Trowch 
i’r chwith cyn croesi’r ffordd i 

barhau ar 
y palmant 
gyda thai 
teras Sea 
View ar y 
dde i chi.

13  Twnnel Rheilffordd 
Hafren

Wrth i chi groesi’r hen lein reilffordd, 
peidiwch â dychryn os yw’r ddaear yn 
crynu dan eich traed. Dim ond trên 
yn gwibio drwy Dwnnel Hafren, 200 
troedfedd oddi tanoch ydyw! Dyma’r 
twnnel trên prif lein hiraf yng ngwledydd 
Prydain - 7 km.

Agorodd y Twnnel ar gyfer trenau 
nwyddau ar 1 Medi 1886, gan 
chwyldroi’r dasg o gludo glo o Dde 
Cymru. Fel y dywedodd Thomas 
Walker, roedd y glo yn cael ei gloddio 
a’i godi i’r wyneb yn y bore, ei lwytho 
i wagenni, ei bwyso, ei anfonebu a’i 
anfon drwy Dwnnel Hafren, Bryste a 
Chaersallog, a’i ollwng wrth ymyl y llong 
yn Southampton, yn barod i’w lwytho i 
grombil y llong yr un noson. 

Arweiniodd at haneru’r siwrnai i 
deithwyr rhwng Caerdydd a Bryste, a 
oedd yn gorfod dal dau drên a fferi cyn 
hynny. Aeth y trên teithwyr cyntaf drwy’r 

twnnel ar 1 Rhagfyr 1886.

Gwaith Brics , 1886.

 
Defnyddiwyd 76,400,000 o 
friciau i adeiladu’r twnnel. 
Daeth 28,000,000 ohonyn nhw 
o ddau waith brics Sudbrook.

Ysbyty’r Dwymyn
Y cledrau o’r Orsaf Bwmpio, gyda’r 
Neuadd Genhadol ar y dde, tua 1886.

Twnnel Hafren

tua 1910



gwelodd y criw bod cilfach lanw yn 
arfer llifo o’r man hwn i afon Hafren. 
Gan ei bod hyd at 4 metr o ddyfnder, 
byddai modd i gychod hwylio cyn 
belled â hyn i angori. Llenwodd y 
gilfach â llaid a silt dros y canrifoedd.

Mae’r tir anwastad wrth i chi gerdded 
drwy’r cae yn awgrym o leoliad posib 
pentref canoloesol Porth Sgiwed. 
Efallai mai lefelau newidiol y môr ac 
erydiad arfordirol a barodd i’r 
pentrefwyr godi pac a gadael  
rywbryd ar ôl y ddeuddegfed ganrif.

Ewch drwy’r cae o amgylch yr 
eglwys a thuag at gât sy’n arwain 
i faes y pentref ac i’r ffordd, 
gerllaw olion hen felin garreg. 
Ychydig i’r chwith wedyn, tua 50 
llath i ffwrdd, mae tŷ llwyd o’r 
unfed ganrif ar bymtheg, sef 
Portskewett Manor.

19 Portskewett Manor
Dyma’r tŷ hynaf ym Mhorth Sgiwed, 
sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar 
bymtheg. Mae ganddo nifer o 
nodweddion tebyg i ffermdai yn Swydd 
Gaerloyw, sy’n dangos cysylltiadau cryf 
Porth Sgiwed ag ochr arall afon Hafren. 
Dywedir bod y cynlluniau plwm sydd 
ym mhlastr y mur gogleddol yn coffáu 
ymweliad Brenin Siarl I â’r maenordy.

O faes y pentref, trowch i’r dde 
ac ymlaen ar hyd y llwybr troed 
heibio’r siop ar y chwith ac 
Eglwys Santes Fair ar y dde.

20 Eglwys Santes Fair  
A’i gwreiddiau yn yr unfed ganrif ar 
ddeg, mae’r eglwys hon wedi’i hadfer 
a’i haddasu sawl tro ers hynny. Allwch 
chi weld y groes sydd wedi’i cherfio 
ar y porth ôl caeedig, a allai fod dros 
1,000 oed? A’r ffenestri bychain yn rhan 
ucha’r tŵr, a gafodd eu hychwanegu 
yn yr unfed ganrif ar bymtheg?

Yn y fynwent mae cerrig beddau 
dynion o fwyngloddiau tun 
Cernyw a ddaeth i weithio ar 
Dwnnel Hafren, yn ogystal â 
chofeb i ddyn a laddwyd yn 
ystod y gwaith adeiladu, a 
godwyd gan ei gydweithwyr. Yno 
hefyd y gorwedd Samuel Parsley, 
Capten yr H.M. Mail Boat New 
Passage, am ddeng mlynedd ar 
hugain a fu farw ym 1840.

Dilynwch y ffordd allan o’r 
pentref a cherdded nes  
cyrraedd y goleuadau traffig.

17 Fferm Southbrook   
Ar y dde, saif Fferm Southbrook a 
roddodd ei henw i bentref Sudbrook. 
Dyma un o dai gwreiddiol prin yr ardal 
a oroesodd wedi i’r trigolion gefnu ar yr 
anheddiad canoloesol.

Croeswch y bont a throi’n syth 
i’r chwith drwy gât i gae Harold’s 
Park.

18  Harold’s Park - 
cloddio’r gorffennol

Yn 2007, daeth criw rhaglen deledu 
Time Team yma i ymchwilio i chwedl 
leol am hen gaban hela brenhinol ar y 

caeau hyn. Mae’r enw Harold’s Field 
yn ymddangos ar rai hen fapiau. Yn ôl 
cofnodion cynnar, cafodd yr ardal ei 
choncro gan Harold Iarll Wessex a 
aeth ati wedyn i godi caban hela ym 
Mhorth Sgiwed ym 1065. Ymosododd 
Caradog ap Gruffydd, Tywysog Gwent, 
ar y caban hela a’i ddinistrio’n llwyr. Ni 
chafodd Harold gyfle i dalu’r pwyth yn 
ôl. Ym mis Ionawr 1066, cafodd ei 
goroni’n Frenin Harold II yn Lloegr cyn 
cael ei ladd ym Mrwydr Hastings yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.

Wrth gloddio’r safle, daeth criw Time 
Team ar draws olion maenordy 
canoloesol â thŵr caerog, wedi’i 
adeiladu ar safle adeilad cynharach sef 
palas Cymreig o bosib. Roedd darn 
bach o grochenwaith, yn dyddio o’r 
cyfnod Sacsonaidd, yn cryfhau’r 
cysylltiad â’r Brenin Harold. Hefyd, 

Argraff arlunydd Time 
Team o Balas Harold, 
uwchlaw’r gilfach lanw 
a oedd yn llifo i afon 
Hafren yn Sudbrook.
Ailgynhyrchwyd diolch i 
Time Team.



23 Pike House  
Gyda Pike House ar y gornel, rydych 
bellach yn dilyn trywydd yr hen ffordd 
dyrpeg at y fferi yn Black Rock. 
Ymddiriedolaeth Tyrpeg New Passage 
oedd yn rheoli’r ffordd hon, a chafodd 
y tŷ hwn ei adeiladu ar safle tollty 
gwreiddiol 1759. Roedd y ffordd 
dyrpeg New Passage yn rhedeg o 
Black Rock drwy bentrefi Crug a 
Devauden er mwyn cysylltu â’r ffordd 
i’r Fenni. Y ceidwad cyntaf oedd 
Moses Rosser, a gâi gyflog o bum 
swllt yr wythnos, ond cafodd ei 
ddiswyddo ym 1764 am dwyllo’i 
gyflogwyr. Cafodd y Tyrpeg ei 
ddiddymu ym 1872.

Ewch yn syth ymlaen, croesi’r 
rheilffordd, heibio i res o 
fythynnod ar y chwith.

24 Bythynnod y Rheilffordd
Yn y 1840au a’r 1850au, daeth ton o 
weithwyr rheilffordd i’r ardal i adeiladu 
Rheilffordd De Cymru. Adeiladwyd y 
bythynnod hyn ar eu cyfer.

Croeswch y bont dros yr hen 
reilffordd. Ewch ymlaen nes 
cyrraedd arwydd llwybr yr 
arfordir ar y chwith, ychydig cyn 
y sgubor wedi’i haddasu’n dŷ. 
Stablau ar gyfer y fferi a gwesty Black 
Rock oedd yr adeiladau hyn  
yn wreiddiol.  

Ewch i’r chwith i fyny’r llwybr 
hwn, ac ymhen ychydig, sefwch 
yng nghanol y bont garreg gyda 
golygfa i gyfeiriad afon Hafren.

25  Llinell leol rheilffordd 
Bristol and South 
Wales Union 

Mae’r bont hon yn croesi’r llinell leol i 
Black Rock, a adeiladwyd ym 1865 er 
mwyn darparu llinell unionyrchol i’r fferi. 
Ar ddiwrnod clir, gallwch weld y 
Passage House dros y dŵr yn  
Lloegr, lle’r oedd y fferi yn glanio.

Ewch dros y bont a thrwy’r gât 
mochyn. Cerddwch yn syth ar 
draws y cae at gât mochyn arall. 
Ewch drwy’r gât a cherdded 
gyda’r wal garreg, yna trowch i’r 
dde ar ddiwedd y wal a cherdded 
at lan yr afon. Cadwch i’r dde, 
ochr yn ochr â’r clogwyni, a 
gwyro i’r dde drwy’r gât ac ar hyd 
y llwybr o flaen Tŷ Meistr y Fferi 
hyd nes y dewch chi at y llithrfa.

Croeswch y ffordd yn y gyffordd 
T ac ewch ar hyd y palmant nes 
cyrraedd mainc ar ochr arall y 
ffordd ar eich chwith. 

21 Ysgol Genedlaethol 
Ar y dde, saif yr hen Ysgol 
Genedlaethol a adeiladwyd gan yr 
Anglican National Society a oedd am 
sefydlu ysgol eglwysig ym mhob plwyf. 
Dyma’r unig fath o ysgolion oedd ar 
gael i blant tlawd cyn dyddiau  
addysg wladol.

Croeswch y ffordd a dilyn y trac 
i fyny tu ôl i’r fainc. Ewch drwy’r 
gât mochyn i’r cae (os yw’n 
ddiwrnod clir braf, gallwch weld 
amlinelliad o feini hirion Heston 
Brake (22) tua chyfeiriad 1 o’r 
gloch.) Dilynwch y ffens ar draws 
y cae ac ewch drwy gât mochyn 
arall. Ewch yn syth ar draws y 
cae nesaf i gyfeiriad gât mochyn 
arall. Ewch drwy’r gât hon ac yn 
syth ymlaen drwy gât mochyn 
arall. Dilynwch linell y ffens i  
fynd drwy gât mochyn arall.

22 Heston Brake 
Mae meini hirion Heston Brake, 
sydd i’w gweld ar y dde, ar lecyn lle 
mae golygfeydd eang ar draws yr 
aber. Roedd hwn yn llecyn strategol 
bwysig a hynod werthfawr. Tua 
4,000 o flynyddoedd yn ôl, cafodd 
ei ddewis fel man claddu esgyrn rhai 
o aelodau blaenllaw’r gymuned leol. 
Darganfuwyd penglog, dannedd 
ac esgyrn dynol pan gafodd y crug 
Neolithig hir hwn ei gloddio ym 1888.

Ewch i ochr dde’r byngalo, drwy’r 
gât i’r lôn a throi i’r dde. Yn y 
ffordd fawr, trowch i’r dde eto ar 
hyd darn bach o ffordd nes 
cyrraedd Porth Sgiwed. Yn y 
gyffordd T, gallwch gael cipolwg 
olaf ar Heston Brake ar y dde. 
Trowch i’r chwith ar hyd Black 
Rock Road.

Heston Brake 
(David Morgan Photography)



Gwyrwch i’r dde gan basio 
Tŷ’r Fferïwr ar y dde wrth i chi 
ddychwelyd i’r maes parcio.

27  Tŷ’r Fferïwr
Ychydig cyn i chi droi i’r chwith i’r 
maes parcio, edrychwch dros eich 
ysgwydd ar afon Hafren. Tynnodd 
Thomas Bierbeck lun o’r olygfa 
hon ar gyfer ei lyfr Caldicot Old 
Houses and Families. Mae’r darlun 
yn dangos Tŷ’r Fferïwr ar y chwith 
a gwesty Black Rock ar y dde. 
Mae’n drueni na allwch chi fwynhau 
llymaid bach haeddiannol yma ar 
ddiwedd eich taith gerdded!

26  Llithrfa a Phier y Fferi
Edrychwch ar y llithrfa sy’n arwain i 
lawr at afon Hafren. Allwch chi weld 
hen gylchoedd angori? Ar lanw isel, 
gallwch weld olion yr hen bier pren a 
godwyd er mwyn helpu teithwyr trenau 
i gyrraedd y fferis stêm. Roedd tywydd 
tymhestlog yn golygu y gallai teithio ar 
draws afon Hafren fod yn anodd os 
nad yn beryglus weithiau. 

Yn ôl papur newydd y Bristol Mercury 
ym 1870 aeth y trên ar hyd y pier, 
gan ddychwelyd wysg ei chefn i dir 
solet bron yn syth, wrth i ddyfroedd 
yr Hafren olchi dros y pier. Roedd y 
teithwyr yn camu i ganol y dymestl, 
a chysgodi ger wal Gwesty Black 

Rock. Roedd tonnau gwyllt y môr yn 
chwipio 25 neu 30 troedfedd i’r awyr, 
cyn taro’r pier yn ddidrugaredd. Yn y 
cyfamser, ofer fu ymdrechion niferus 
yr agerlong Christopher Thomas i 
hwylio at y pontwˆn er mwyn cyrraedd 
y teithwyr, cyn cael ei sgubo ymaith. 
Tua dwy awr wedi i’r llanw fynd ar drai, 
llwyddodd o’r diwedd a baglodd rhyw 
20 o deithwyr ar ei bwrdd. Roedd 
y gweddill ofn mentro, ac wedi hen 
adael – rhai drwy Gaerloyw, eraill yn 
ôl i Gasnewydd a Chaerdydd, ac un 
neu ddau yn swatio’n braf yng Ngwesty 
Black Rock. Profiad tipyn llai brawychus 
yw croesi afon Hafren ar un o’r ddwy 
bont heddiw!

Pier Black Rock

Hen gylchoedd angori yn  
llithrfa Black Rock

Yr olygfa i lawr y llithrfa cyn i Westy Black Rock  
(ar y dde) gael ei ddymchwel yn y 1960au
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