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30 Mawrth 1851

Beth allwn ni ei ddysgu am y lle a’r bobl o’r 

cyfrifiad?



Beth yw ystyr hyn…?

Sut mae gwybod am ble y mae’n sôn?

Beth yw pwrpas yr holl rifau?

Mae’n anodd deall yr ysgrifen 

Dewch i ni ddarganfod!



Ar 21 Mawrth 1851, rhoddodd papur newydd The 

Cambrian wybodaeth i bobl Abertawe am y cyfrifiad. Beth 

fyddai’n digwydd pe na baech yn llenwi’r ffurflen yn iawn?



Roedd pob aelwyd yn Abertawe’n cael ffurflen fel hyn. Roedd 

rhaid ei llenwi yn ôl y cyfarwyddiadau ar gyfer nos Sul 30 Mawrth 

1851. Yna, roedd cyfrifwr fel Mr Rosser yn gwirio’r ffurflen ac yn ei 

chasglu.



Roedd y cyfrifwyr yn copïo’r holl wybodaeth o’r ffurflenni i 

lyfrau. Dyma dudalen o un o lyfrau’r cyfrifwr ar gyfer Wind 

Street. 



Beth yw ystyr hyn i gyd? 



Enw’r stryd a 

rhif y tŷ. 

Doedd y rhif 

ddim yn cael 

ei nodi bob 

amser

Enw a 

chyfenw’r 

sawl oedd yn 

aros yn y 

cyfeiriad hwn 

ar noson 30 

Mawrth 1851

Rhif Ffolio

Mae hwn yn dangos a yw 

rhywun yn briod (Mar), yn 

sengl (U), yn weddw (W) 

– os oedd ei wraig neu ei 

gŵr wedi marw)

Y sir a’r dref 

neu bentref 

yn y DU lle 

ganed 

rhywun. Os 

cawsant eu 

geni y tu 

allan i’r DU, 

yn aml dim 

ond y wlad 

a roddir. 

Cofiwch fod 

gwahanol 

enwau ar 

ambell wlad 

ym 1851 

e.e. mae 

Prwsia yn 

rhan o’r 

Almaen 

erbyn hyn.

Swydd 

(Occupation) –

nid yw’n cael ei 

nodi ar gyfer 

menywod priod 

fel rheol

Yr oedran ar 

noson y cyfrifiad 

– colofnau ar 

wahân ar gyfer 

gwrywod a 

benywod

Schedule 

Number –

mae’n 

wahanol i rif 

y tŷ

Roedd y golofn 

olaf yn nodi a 

oedd gan rywun 

anabledd – a 

oeddent yn ddall 

neu’n fud a 

byddar

Mae hwn        

yn nodi 

cyfanswm    

nifer y tai ar y 

dudalen hon:

I – inhabited 

U – uninhabited

Mae’r golofn hon yn 

dangos y berthynas 

rhwng pobl y tŷ. Mae bob 

amser Benteulu (Head of 

the Family), y tad neu’r 

gŵr gan amlaf

Mae hwn yn nodi 

cyfanswm y 

gwrywod a’r 

benywod ar y 

dudalen

Ystyr ‘Do’ yw 

‘ditto’ – yr un 

peth ag 

uchod



Dewch i gwrdd â rhai o drigolion Abertawe ym 

1851…



1. Dyma’r dudalen sy’n cofnodi bod BERNARD HENESSEY, gwneuthurwr 

watshys a ddaeth o Ddulyn, Iwerddon, yn byw yn 7 Wind St gyda’i wraig 

Elizabeth, eu dau fab Bernard a Richard a’u merch Bessy. Yn Abertawe y 

ganed y plant i gyd. Roedd Margaret Lucas yn forwyn fagu (nursemaid) i’r 

plant. 



2. Dyma’r dudalen sy’n cofnodi pwy oedd yn gweithio ac yn aros yn y 

Mackworth Arms ar y gornel rhwng Wind St a Dragon Lane ar 30 Mawrth 

1851. Faint o bobl oedd yn gweithio yn y gwesty? Pa fath o waith oedd 

ganddynt? Faint o bobl oedd yn aros yno y noson honno a pham roedden 

nhw’n ymweld ag Abertawe?



3. Dyma’r dudalen sy’n nodi bod Ebenezer Pearse, llyfrwerthwr, gwerthwr 

deunydd ysgrifennu ac argraffydd, yn byw yn 17 Wind St. 



4. a 5. Yn ôl y cofnod hwn, sawl ffordd sydd gan Jane Jones o Anchor Court o’i chynnal ei 

hunan? Beth mae ei mab, Philip yn ei wneud mewn gwirionedd? 

Y drws nesaf, bu bron i Samuel Hughes o Anchor Court beidio â chael ei gynnwys yn y cyfrifiad. 

Tybed oedd gan ei waith rywbeth i’w wneud â hynny?



6. Roedd Eliza Richardson yn byw yn Cambrian Place. Pam nad yw hi wedi’i 

rhestru fel Penteulu? Beth allwch chi ei ddyfalu am Cambrian Place o’r 

dudalen hon?



7. Faint o weision a morynion sydd gan Starling Benson o Gloucester Place? 

Ydych chi’n meddwl fod Gloucester Place yn ‘lle da i fyw’?



8. George Gwynne Bird  o Burrows Rd – edrychwch ar yr holl fathau o waith sydd 

ganddo!



9. John Williams, yn lletya yn Little Wind St – mae’r cofnod yn mynd ymlaen dros 

ddwy dudalen. Oedd y tŷ hwn yn orlawn? 



10. Roedd William Butler yn lletya yn York St hefyd. Sylwch ar ei waith. Pam rydym 

yn cofio amdano heddiw? 



11. a 12.  Mae’n edrych yn debyg bod enw Hugh Mahony wedi’i gamsillafu yn llyfr 

gwreiddiol y cyfrifiad. Allwch chi ddefnyddio hyn i ddyfalu o ble’r oedd yn dod a sut 

roedd yn dweud ei enw? 

Cymydog iddo, George Grant Francis, yw’r cofnod nesaf yn llyfr y cyfrifiad. Sylwch: 

Emma Francis yw enw un o’i forynion. Ydych chi’n credu ei bod hi’n perthyn iddo?



13. Mae hon yn rhan o Morris Lane oddi ar y Stryd Fawr. Dyma lle’r oedd teulu 

Emma Francis yn byw. Beth oedd gwaith ei thad? Mae Amgueddfa Abertawe wedi 

ail-greu cymeriad ei chwaer, Alice. Sylwch: Does neb yn byw yn hanner y tai yn 

Morris Lane. Allwch chi feddwl pam?



Gallwch ddefnyddio Casgliad y Werin Cymru i ddysgu mwy am y bobl hyn – 13 

ohonynt i gyd – a Chyfrifiad Abertawe 1851. Ewch i Amgueddfa Abertawe ac 

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i weld pethau oedd yn eiddo i rai o’r bobl hyn. 

Cewch gwrdd ag actorion yn chwarae rhan Mr Rosser, un o’r Cyfrifwyr ar gyfer 

Cyfrifiad Abertawe ac Alice Francis o Morris Lane. Mae’r ddwy amgueddfa’n cynnal 

gweithdai i ysgolion ar Abertawe a’i phobl yn Oes Fictoria.
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