Dinas Ddiflan y Lleng Rufeinig
Darganfyddiadau newydd ar safle’r gaer Rufeinig yng Nghaerllion

Rhagair

“Caerllion yw’r gaer Rufeinig fwyaf cyflawn a hygyrch yn y Deyrnas Unedig, ac roedd hi’n
bleser imi gael y cyfle i ymweld â’r cloddfeydd yn 2010. Mae’r ymchwil sydd wedi mynd
ymlaen ar y safle hwn ers 2006 o bwys rhyngwladol, a rhoddodd y cloddfeydd ym Maes
y Priordy wledd o dystiolaeth am y gaer a’r milwyr yno. Mae canlyniadau’r arolwg ... yn
arbennig o arwyddocaol, am eu bod wedi lleoli nifer o adeiladau Rhufeinig na wyddai
neb amdanynt o’r blaen, a gallent arwain at newid yn y modd yr ydym yn meddwl am sut
y goresgynwyd a sefydlwyd Prydain gan fyddin y Rhufeiniaid tua dwy fil o flynyddoedd
yn ôl. Mae’r gwaith archaeolegol a’r darganfyddiadau newydd hyn wedi denu dychymyg
y cyhoedd nes bod mwy na 7,000 o bobl wedi ymweld a’r cloddfeydd a dwsinau o bobl
wedi gwirfoddoli ar y safle. Mae’r prosiect wedi dangos yn eglur pa mor bwysig yw rhan
archaeoleg yn adrodd hanes ein gorffennol a phrofi – mewn oes pan dybiwn fod gennym
atebion i bopeth - bod y gorffennol yn gallu’n syfrdanu ni.”
Alun Ffred Jones, Gweinidog dros Dreftadaeth

Rhagymadrodd
Mae archaeolegwyr o Brifysgol Caerdydd a’r Institute of Archaeology, UCL
wedi treulio’r 5 mlynedd diwethaf yn darganfod tystiolaeth nodedig newydd
am y gaer Rufeinig Isca sy’n gorwedd dan dref fodern Caerllion yn Ne Cymru.
Erbyn hyn y mae’r rhan hon o’r ymchwil ar ben a bydd y llyfryn hwn yn dathlu
rhai o lwyddiannau pwysicaf y prosiect.

Y mae’r arolygon archaeolegol a’r cloddfeydd yn Nghaerllion wedi
canfod llawer o adeiladau Rhufeinig nad oedd neb yn gwybod
amdanynt – yn cynnwys maesdref sylweddol – ac wedi dwyn i olau
dydd miloedd o bethau yr oedd trigolion Isca yn eu defnyddio ac a
gollwyd lawer o ganrifoedd yn ôl.

Gyda’n partneriaid Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yr
ydym ni’n benderfynol o gynnwys y cyhoedd ym mhob agwedd o’r
ymchwil blaengar yr ydym yn ei wneud yng Ngaerllion – gan dderbyn
gwirfoddolion yn y cloddfeydd neu ysgogi pobl i ymweld â’r safle (wrth
fynd yno eu hunain yn ogystal â thrwy rithwirionedd y rhyngwe).
Efallai un rheswm am boblogrwydd parhaol archaeoleg heddiw yw ei
bod hi’n amhosibl inni wybod pwy ydym ni heb ddeall o ble y daethom,
neu ba hanesion sy wedi ffurfio’r leoedd yr ydym ni’n byw ynddynt. Gall
archaeoleg wneud i’r gorffennol fyw yn wirioneddol, heblaw dangos
bod llawer o’r cwestiynnau yr ydym yn eu gofyn am drigolion Isca –
Pwy oeddynt? Sut oeddynt yn mynegi eu hunaniaeth gwahanol? Sut
ddysgodd milwyr Rhufeinig a’r Brythoniaid brodorol fyw ynghyd? – yr
un mor berthnasol yn y byd sydd ohoni.

“

“

Y Lleng a chreu Cymru Rufeinig

nid oedd na braw na thrugaredd yn mennu
dim ar y Silwriaid; daliasant ymlaen i ryfela a dim
ond llengoedd yn gwersyllu yn eu gwlad allai eu
darostwng.
Tegid, hanesydd Rhufeinig

Sefydlwyd y cadarnle llengol yng Nghaerllion, a adnabuwyd fel Isca gan y
Rhufeiniaid, yn 74 neu 75 OC yn ystod yr ymgyrchoedd olaf i ddarostwng y
llwythau brodorol yng ngorllewin Prydain, yn enwedig y Silwriaid, y mwyaf
penderfynol i rwystro’r Rhufeiniaid rhag symud ymlaen.

Adeiladwyd y gaer gan Legio Secunda Augusta (ail Leng
Awgustus) oedd yn rhan o’r llu cyntaf i oresgyn y wlad ac oedd, dan
lywyddiaethVespasian - a ddaeth yn ymerawdwr yn ddiweddarach - wedi
dwyn rhannau helaeth o dde a de-orllewin Lloegr dan feistrolaeth Rhufain.
Yr oedd y Lleng yn cynnwys dros 5,000 o filwyr arfog proffesiynnol, pob
ub ohonynt yn ddinasyddion Rhufeinig ac wedi ymaelodi yn y fyddin am o
leiaf ugain mlynedd. Llengwyr oedd asgwrn cefn y fyddin Rufeinig a chan
fod y gwŷr hyn yn gorchfygu bron pawb oedd yn eu gwrthwynebu, tyfodd
grym ymerodraidd y Rhufeiniaid nes ei fod yn cynnwys rhannau helaeth
o Ewrob, Gogledd Affrica a’r Dwyrain Canol. Daeth hyd yn oed Prydain,
dros y Môr, yn rhan o’r Ymerodraeth wedi’r goresgyniad a orchmynodd yr
Ymherodr Clawdiws yn 43 OC.
Yn ystod y goresgyniad yr oedd tua 30 o lengoedd yn yr Ymerodraeth
Rufeinig, tair ohonynt ym Mhrydain. Y mae Caerllion yn cynnig cyfle
unigryw i astudio’r fyddin Rufeinig a lledaeniad y ffordd Rufeinig o fyw,
oherwydd bod rhan helaeth o’r cadarnle llengol a’r anheddau sifil cyfagos
yn gorwedd dan dir agored, yn wahanol i weddillion y ddwy gaer arall ym
Mhrydain, yng Nghaer ac Efrog, sy’n gorwedd yn. ddwfn dan ddaear ac
wedi cael eu drysu.

Cydnabuwyd Caerllion fel Isca’r Rhfeiniaid
yn y 19fed ganrif a bellach mae hynafieithwyr
ac archaeolegwyr wedi darganfod llawer am y
cadarnle llengol. Heddiw gall ymwelwyr weld yr
amffitheatr eiconig a ddatgladdwyd gan Mortimer
Wheeler yn 20au y ganrif o’r blaen, a rhan o
faddondy’r lleng yn ogystal â’r casgliad o hen
bethau unigryw yn arddangosfa Amgueddfa Lleng
Rufeinig Cymru.
Cadw:
www.cadw.wales.gov.uk
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru:
www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/roman
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Defnyddiwyd magnetometreg a gwrthedd yng Nghaerllion.
Mae’r technegau hyn yn mesur mân amrywiadau ym
maes magnetig y ddaear neu wahaniaethau yng
ngwrthiant y ddaear i gerrynt o drydan: fe all y
ddau beth fod yn arwydd o breswyliad dynol.
Y mae geoffiseg yn arf gwerthfawr iawn
i archeolegwyr oherwydd y mae’n ein
galluogi i ‘weld ‘ adeiladau o dan y
ddaear. Dim ond trwy gloddio gellid
gwneud hyn o’r blaen.
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Mapio Isca
Priory Field excavation

Y mae arolygon geoffisegol oddifewn i’r
cadarnle llengol wedi darganfod o leiaf 18
adeilad milwrol yn cynnwys unedau barics,
ysguboriau, ystordai a gweithdy metalau o
faint sylweddol. Gwnaed yr arolygon hyn
gan fyfyrwyr a staff o Brifysgol Caerdydd
fel rhan o gwrs Surveying and Prospection
i archaeolegwyr israddedig, a dros bum
cwrs maes fe archwiliwyd tua 15 y cant o
du mewn y gaer.

Ceir mwy o wybodaeth am brosiect Mapio
Ceir mwy o wybodaeth am brosiect Mapio
Isca ar wefan Pwyllgor Ymchwil Caerllion:
Isca ar wefan Pwyllgor Ymchwil Caerllion:
www.cardiff.ac.uk/hisar/archaeology/crc/
www.cardiff.ac.uk/hisar/archaeology/crc/
mapping-isca
mapping-isca

Ymchwil

Darganfu’r arolygon ym Maes y Priordy, yn nghongl dde-orllewin y
gaer, wyth o farics, tair ysgubor fawr a warws iard y datgladdwyd rhannau
ohono yn 2008 a 2010. Gwnaed gwaith haearn yng ngweithdy’r cyfadail, un
o’r adeiladau mwyaf yng Nghaerllion Rufeinig, oedd dan rhedfa Ysgolion
Gwaddoledig Caerllion.
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Torrwyd ffôs arbrofol yn 2007 ar draws adeilad credid ei fod yn
drigfan i ganwriad o brif fintai (cohort) élite y Lleng yn Golledge’s
Field. Cloddiwyd y cae hwn ym 50au’r ganrif o’r blaen ond nis
cyhoeddwyd: dim ond ychydig o gofnodion sydd ar glawr. Yr oedd y
ffos yn fodd i ganfod yr adeilad a darganfod tystiolaeth bod yr iard tu
mewn iddo wedi cael ei addasu fel gardd daclus (cipolwg awgrymog
i fywyd y canwriad Rhufeinig erch).
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Priory Field
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excavation
ystordy llengol.
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Yn 2008 a 2010 colddiodd Prifysgol Caerdydd a’r Institute of Archaeology,
UCL tua 70 y cant o asgell flaen adeilad iard mawr ym Maes y Priordy.
Dros 12 wythnos gwnaeth y criw o archaeolegwyr ddatguddio hanes
yr adeilad hwn. Mae’n lled sicr mai dyma prif ystordy neu warws
y gaer, wedi ei adeiladu tua 1900 o flynyddoedd yn ôl. Dyma’r
gloddfa gyntaf dan arweiniad ymchwil oddifewn i’r gaer
yng Nghaerllion, a’r gloddfa fodern gyntaf mewn
ystordy llengol unman yn yr Ymerodraeth
Rufeinig.

Datguddiodd y cloddfeydd brif fynediad yr adeilad, ystafell
warchod, staer dichonol a phedair ystafell stôr fach sgwâr. Yr
oedd hanes ddiweddarach yr ystordy yn arbennig o ddiddorol,
oherwydd mae’n debyg bod ystrwythau eraill wedi cael eu
hadeiladu yn erbyn ei wal flaen, er nad oedd yr un ohonynt wedi
ei adeidadu’n dda iawn a chwympodd o leiaf un i lawr. Os mai
adeiladau Rhufeinig oedd y rhain, yna mae posibilrwydd cryf
fod pobl yn byw yn y rhan hon o Isca yn hwyrach o lawer na’r
dyddiad arferol o 300 OC, pan tybiwyd fod y Lleng wedi gadael y
gaer.
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Maes
Priordy:
arfogaeth a lliaws o ddarganfyddiadau.
Prioryy Field
excavation

Yn ystod y cloddfeydd deuwyd ar draws dros 1,700 o ‘fân
ddarganfyddiadau’ o fetel a gwydr, yn cynnwys llawer o ddarnau
o arfwisgoedd ac arfau wedi’u gwasgaru ar draws llawr un o’r
ystordai. Yr oedd y pethau haearn mewn cyflwr bregus iawn
ac fe’u codwyd mewn talpiau i’w cloddio’n ddiweddarach dan
amodau labordy. Y mae darganfod arfwisg o Brydain Rufeinig
yn beth eithaf anarferol ac yr oedd y darganfyddiad hwn yn
cynnwys o leiaf darn o lorica segmentata (llurig, h.y. arfwisg
cylchrannol) yn ogystal ag elfennau o offer mwy cynhwysfawr
i filwyr a’u swyddogion wisgo ar barêd neu mewn seremonïau
swyddogol.
Bydd pob un o’r pethau ddarganfuwyd yn ystod y cloddfeydd
yn dweud rhywbeth wrthym am y bobl oedd yn byw yng
Nghaerllion – y dillad a’r offer a wisgwyd ganddynt, y mathau o
fwyd yr oeddynt yn eu bwyta a sut y’u coginiwyd, sut oeddynt
yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd. Cafwyd llawer o’r pethau
mewn cyflwr annisgwyl o dda ac fe’u harddangosir yn orielau
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

“

Daethpwyd o hyd i arysgrif yn 2008 ymhlith
gweddillion yr adeilad ar ôl iddo gael ei ddymchwel
a’i ladrata. Y mae’n cofnodi gwaith amryw o ddynion
dan ŵr o’r enw Flavius Rufus, Primus Pilus y Lleng – y
swyddog blaenaf neu ganwriad hynaf (yn cyfateb i uwchsarsieant catrawd yn y fyddin Brydeinig gyfoes). Y mae’n
debyg fod Rufus yn gyfrifol am godi rhan o leiaf o’r
adeilad a gloddiwyd gennym.
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Mae carreg gerfiedig ddarganfuwyd yn ystod cloddfeydd
2010 yn dangos torso dyn bron-noeth, efallai â’i ddwylo wedi
eu rhwymo tu ôl i’w gefn, a golwg dra anhapus ar ei ŵyneb.
Daw’r ffigur anarferol iawn hwn oddiwrth fris cerfiedig
llawer mwy. Ydi hi’n bosibl ei fod yn portreadu rhyfelwr o
Silwriad, wedi ei orchfygu ac efallai’n gaethwas, a’n perthyn
i gofeb fuddugoliaeth rywle yn Isca?
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Y Cynghorwr Gail Giles
Graddedig mewn Archaeoleg a golchydd-darganfyddiadau gwirfoddol.
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Priory Field excavation

Mae pawb sy’n byw, gweithio neu ymweld â Chaerllion yn
ymwybodol o’i hanes arbennig o gyfoethog. Yn ystod y cloddfeydd,
yr oedd y wefr a’r disgwyliad a barodd y darganfyddiadau amrywiol
– gan gynnwys pethau unigryw a phwysig dros ben - yn deimladwy
ac rwy’n fawr obeithio bydd archaeolegwyr yn dychwelyd o hyd i
ddarganfod llawer mwy o gyfrinachau sy’n gorwedd ynghudd ym
mhridd Caerllion.
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Maesdref
Priory Field
sylweddol
excavation
newydd

Un o’r darganfyddiadau
mwyaf gwefreiddiol a
wnaed yng Nghaerllion yn
ystod ein prosiect ni oedd
canfod nifer o adeiladau
sylweddol mawr tu allan
i’r gaer rhwng Afon Wysg
a’r amffitheatr. Nid oedd
neb yn gwybod am y
faesdref hon cyn iddi chael
ei darganfod gan fyfyrwyr
oedd yn defnyddio offer
geoffisigol i arolygu’r rhan
hon o Gaerllion yn 2009 a
2010, ac y mae’n gaffaeliad
mawr i’n gwybodaeth ni o
Brydain Rufeinig.

Yn 2010 cloddiwyd pyllau bach arbrofol yn agos i Afon Wysg a datguddiwyd rhywbeth a gredid i
fod yn fur glan cei lle gyrhaeddodd llongau i gael eu dadlwytho ar gyfer y garsiwn yng Nghaerllion
a chaerau eraill ar draws Cymru. Y mae’r Wysg yn afon llanwol yn y lle hwn ac yn cysylltu Isca gyda
gweddill yr Ymerodraeth Rufeinig, gan adael i bobl, nwyddau a syniadau newydd ddod i mewn i
Brydain.
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Ar hyn o bryd ni allwn fod yn sicr pryd godwyd yr
adeiladau hyn na beth oedd eu pwrpas, ond mae
eu maint a’u trefn yn awgrymu eu bod yn adeiladau
cyhoeddus; gallent wedi cynnwys marchnadoedd,
adeiladau gweinyddol, baddondai ac efallai temlau.
Mae’r faesdref hon yn edrych fel y dylai fod yng nghanol
tref neu ddinas, ond ni ddaethom ni o hyd i unrhyw
dystiolaeth dros boblogaeth sifil sylweddol yn byw yn
agos i Gaerllion. Tybed, beth sy’n mynd ymlaen?
Y mae presenoldeb y casgliad maesdrefol yma o
adeiladau cyhoeddus yn awgrymu y bwriadwyd i’r
gaer fod yn ganolfan weinyddol bwysig yng ngorllewin
Prydain, yn debyg i Efrog yn y gogledd, ond am ryw
rheswm ni ddigwyddod hyn. Efallai yr oedd teimlad
y dylai grym militaraidd a gwleidyddol Rhufain gael
eu lleoli mewn gwahanol fannau yn Ne Cymru, a
phenderfynwyd adeiladu prifddinas weinyddol ar gyfer
yr ardal hon naw milltir i ffwrdd yng Nghaerwent yn
hytrach nag yng Nghaerllion ei hun.
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Y mae canfod
phorthladd newydd
Priorygwladfa
Field aexcavation
yng Nghaerllion yn ddarganfyddiad pwysig
all newid ein dealltwriaeth o sut gafodd
Prydain ei goresgyn, ei heddychu a’i
gwneud yn drefedigaeth gan y
Rhufeiniaid.
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Hyfforddi
myfyrwyr
a gwirfoddolwyr
Priory Field
excavation

Bydd y chwe wythnos olaf hynny yng Nghaerllion
yn aros gyda mi am byth. Dw i’n ei theimlo hi’n
fraint mod i wedi cymryd rhan yn y prosiect a
chwarae rhan fach yn ffurfio hanes hir Caerllion.
Myfyriwr Prifysgol Caerdydd

Ymgymerwyd â’r arolygon a’r cloddfeydd yng Nghaerllion gan
archaeolegwyr proffesiynol a myfyrwyr o Gaerdydd, Llundain a
phrifysgolion eraill y DU. Y mae’n bwysig bod y genhedlaeth nesaf o
archaeolegwyr yn dysgu sut i gloddio a deall gweddillion archaeolegol.
Yr oedd hyfforddiant yn agwedd pwysig ar y cloddfeydd ym Maes
y Priordy. Yn ogystal ag israddedigion a myfyrwyr gradd, yr oedd y
prosiect wedi denu myfyrwyr o ysgolion a cholegau hefyd, yn cynnwys
grŵp o’r Colchester Sixth Form College a gafodd eu profiad cyntaf o
archaeoleg ‘go iawn’ yng Nghaerllion.

Ymunodd criw niferus o wirfoddolwyr brwdfrydig â’r cloddfeydd, gan weithio yn y ffôs neu gynorthwyo yn y gwaith o olchi
miloedd o’n ddarganfyddiadau ni. Ymunodd pobl o bob oed ac o bob rhan o fywyd - o’r DU, Ewrob ac UDA – am ambell i
brynhawn, am benwythnos neu hyd yn oed am y chwe wythnos llawn. Y mae diddordeb gan lawer o bobl mewn bod ynglyn ag
ymchwil archaeolegol ac y mae’n bwysig cynnig cyfleoedd er mwyn i’r cyhoedd gael gwirfoddoli am gloddfeydd fel y rhain yng
Nghaerllion.

Engagement

Agorwyd cloddfeydd Maes y Priordy i’r cyhoedd bob diwrnod gwaith ac fe ddaeth 7,000 o bobl i weld ‘Archaeoleg go iawn
ar waith’ drwy dymhorau 2008 a 2010. Cynhaliwyd penwythnosau agored arbennig er mwyn i’r ymwelwyr ddarganfod sut
yr oedd y cloddfeydd yn mynd yn eu blaen a chymryd rhan mewn gweithgareddau arbennig fel gwneud potiau, gwisgo fel
llengfilwyr neu brofi bara Rhufeinig blasus a bwydydd deniadol eraill o’r hen amser.

Cymunedol
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Teulu Memaitre o Ffrainc, yn ymweld â
chloddfa Maes y Priordy

Hyfforddiant
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Mae rhaid i’r ferch fynd yn
archaeolegydd naw! Diolch!

Ymchwil
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Tynnu sylw’r cyhoedd
– digwyddiadau
ar y safle
Priory
Field excavation

Ymchwil
Hyfforddiant

Darllenwch y Priory Field Dig Blog:
www.britarch.ac.uk/caf/wikka.php?wak
ka=CaerleonLegionaryFortress

Dim ond nodyn i ddiolch ichi am y postio ar
blog Cloddfa’r Priordy. Bydda i’n 60 blwydd
oed y flwyddyn nesaf a dilynais i bopeth
bob dydd oddiyma yn Littleton, Colorado.
Roedd hynny’n well na’r un rhaglen realiti ar y
‘Blog fan’ o UDA
teledu.
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Cyd-weithio
â’r gymuned fydeang
Priory
Field excavation

Yn 2008 cyhoeddodd y Gweinidog dros Dreftadaeth strategaeth ar
gyfer Amgylchfyd Hanesyddol Cymru er mwyn annog pobl i ddod i’r
afael â threftadaeth gyfoethog y genedl. Gall archaeoleg gyfrannu at
les y gymuned, at fywhau’r economi a dysgu gydol oes, yn ogystal â
chadarnhau arbenigrwydd ardal a hunaniaeth y genedl. Chwareuodd y
gwaith archaeolegol yng Nghaerllion ran bwysig gan gyrraedd llawer
o’r amcanion a amlinellwyd yn y strategaeth flaenllaw hon. Y mae’r
gorffennol yn perthyn i bob un ohonom ac y mae gan archaeoleg ran
bwysig i chwarae wrth dynnu sylw pawb at y gweddillion hanesyddol
sydd o’n cwmpas, ac a’n gwnaeth ni yr hyn ydym.
Yn ogystal â darparu ar gyfer pobl sy’n ymweld â’r cloddfeydd yn
bersonol, aeth y rhyngrwyd yn offeryn pwysig i gyfathrebu â’r byd
am sut aeth y cloddfeydd yn eu blaen a beth yr oeddwn ni wedi’i
ddarganfod. Derbyniodd y ‘Dig blog’ dyddiol dros 37,000 hit yn
ystod y ddau dymor o gloddio yn unig, tra ymledodd y newyddion
am ddarganfod cyfadail anferth newydd dros y byd yn gyflym.
Adroddwyd y stori gan y BBC a llawer o bapurau newydd, yn lleol
a chenedlaethol, yn ogystal â Yahoo News. Cafodd erthygl am y
darganfyddiad newydd ar wefan y Guardian 500,000 o hitiau dros y
penwythnos cyntaf yn unig!

Dysgwch fwy am strategaeth y Gweinidog ar
gyfer Amgylchfyd Hanesyddol Cymru yma:
www.wales.gov.uk/topics/cultureandsport/
historic
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Y dyfodol
Mae’n bleser cael gweld eiddgarwch plant
wrth iddynt ddarganfod cyfrinachau
swynol y gorffennol Rhufeinig.

Cewch fwy o fanylion am Gaerllion
Rufeinig ar wefan y Caerleon Research
Committee:
www.cf.ac.uk/hisar/archaeology/crc

Paul Flynn AS

Y mae’r faesdref anferth a gafwyd tu
allan i furiau’r gaer yn bwysig iawn i’n
dealltwriaeth ni o Brydain Rufeinig,
ac y mae llawer i’w ddarganfod
am yr adeiladau unigryw hyn. Pryd
adeiladwyd hwy? Beth oedd eu
pwrpas? Beth a ddigwyddodd iddynt
a pham y gadawyd hwy? Pa mor dda yw cyflwr yr hyn sydd yn weddill? Dim
ond trwy ymchwil bellach y gellir ateb y cwestiynau hyn a rhai tebyg, gan
ychwanegu at dreftadaeth Cymru a’r DU. Y mae Caerllion yn lle hudolus ac yn
Cyfrannodd y cloddfeydd ym Maes y Priordy
sicr o fod yn un o’r safleoedd archaeolegol mwyaf gwefreiddiol ym Mhrydain
dros 1,700 o arteffactau metel a gwydr,
am flynyddoedd i ddod.
mwy na 6,000 darn o grochenwaith a dros
100 kg o esgyrn anifeiliaid. Rhaid glanhau’r
Cadw: www.cadw.wales.gov.uk
pethau hyn i gyd, eu cadw, eu nodi a’u rhoi
Amgueddfa cymru: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy
mewn trefn cyn bod yr arbenigwyr yn gallu
Prifysgol Caerdydd: www.cf.ac.uk/share
eu hadnabod a helpu cyfannu hanes y rhan
UCL: www.ucl.ac.uk/archaeology
hon o Gaerllion yng nghyfnod y Rhufeiniaid.
Council for British Archaeology: www.britarch.ac.uk
Yr amcan yw cyhoeddi adroddiad y gloddfa
The Roman Society: www.romansociety.org
cyn gynted â phosibl a’i roi o fewn cyrraedd
y cyhoedd trwy’r rhyngrwyd.

Cydnabyddiaeth
Ni fyddai’r arolygiadau na’r cloddfeydd yng Nghaerllion yn bosibl heb gefnogaeth
llawer o gymdeithasau ac unigolion. Ariannwyd y gwaith rhwng 2006 a 2010 gan
Cadw, Prifysgol Caerdydd ac UCL a dymunwn ddiolch i staff Amgueddfa Leng
Genedlaethol Cymru am eu help i wneud y prosiect mor lwyddiannus. Haedda’r Dr Tim
Young o GeoArch sylw arbennig am arwain yr arolygon geoffisigol ac am ei gymorth
yn ystod y cloddfeydd.
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Y mae hawlfraint y lluniau yn y llyfryn hwn yn
eiddo Prifysgol Caerdydd, UCL, NMW, RCAHMW
a Robert Riddett. Y mae hawlfraint y canlyniadau
geoffisigol yn eiddo GeoArch a hawlfraint yr aillunio digidol yn eiddo 7reasons.
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Gwersyllodd y tîm cloddio ym Maes y Priordy yn ystod misoedd yr haf yn 2007, 2008
a 2010, ac yr ydym yn ddiolchgar i’n llu gyfeillion yng Nghaerllion a Chasnewydd
am estyn croeso inni a bod yna’n wastad pan oedd eisiau help arnom. Fel y fyddin
Rufeinig y mae cloddfa archaeolegol yn dibynnu ar ei stumog i’w galluogi i fynd yn ei
blaen, felly y mae diolchiadau arbennig yn ddyledus i Steve Ash o’r Caerleon Cricket
Club a Lorraine Cashman o’r White Hart am ddarparu prydau o fwyd a’n cadw i fynd,
hyd yn oed pan nad oedd arwydd bod y glaw yn debyg o beidio. Mae archaeoleg yn
ymwneud â phobl, boed yn y gorffennol neu heddiw; ni allwn lwyddo cymaint yng
Nghaerllion heb eiddgarwch cymaint o archaeolegwyr, yn fyfyrwyr a gwirfoddolwyr,
sydd wedi gwneud y pum mlynedd diwethaf mor gwefreiddiol a phleserus. I chi y mae
hwn.
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