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Mae tri o'r murluniau mewn cyflwr da. Mae'r papur Siapaneaidd ar Y  Ferch ar y Traeth yn dal yn 
dda. Diddymwyd y gwaith rendro yr ochr arall i'r wal a gosodwyd rendr calch sy'n caniatáu i'r wal 
anadlu yn ei le. Mae'r portsh sy' ynghlwm wrth y wal yma wedi ei ail-doi a lapiadau plwm newydd 
wedi eu gosod. Ail-osodwyd y llechi rhydd ar y prif do hefyd. Mae Ffigyrau mewn Cwch a Ceffyl o'r 
Cefn wedi cadw yn bur dda, a disgwylir medru sefydlogi'r darnau bach paent rhydd sy'n cael eu dal 
o dan y papur Siapaneaidd yn Ffigyrau mewn Cwch.    

Mae Ceffyl o'r Ochr, fodd bynnag, yn cael ei effeithio yn waeth eleni na'r llynedd gan y mineralau sy'n dod i'r wyneb fel 
powdwr gwyn. Flwyddyn yn ôl, 'doedd hyn ddim yn achosi pryder. Fe'i hystyriwyd yn rhan naturiol o'r broses sychu. Yn awr 
mae'n ymddangos nad yw'r lleithder yn sychu yn effeithiol. Un ateb ydi rhoi deunydd dal dŵr dros y trawst uwchben y llun 
rhag ofn fod yna ddŵr yn dod mewn. Un arall ydi cael gwared â'r paent sail olew ar wal y llofft yr ochr arall i'r murlun ac ail-
beintio gyda phaent sail clai sy'n caniatáu i'r wal anadlu. 
 

Erbyn hyn mae oergell sy'n rhedeg ar 
drydan sy'n cael ei gynhyrchu gan ddau 
banel solar yn Carreg. Mae hon yn lle'r 
un oedd yn rhedeg ar nwy ac yn cynhyr-
chu llawer o leithder. Mae llosgwr aml-
danwydd yna hefyd, yn lle'r hen dân nwy. 
Rhoddir y tanwydd i'w ddefnyddio am 
ddim i'r rhai sy'n aros yn Carreg. 
 

Eleni, gosodwyd arddangosfa Brenda 
Chamberlain - gan gynnwys delweddau  
o lawer o'i lluniau o gyfnod Enlli, yn 
sgubor Nant, a fydd yn gartref parhaol i'r 
arddangosfa. Mwy am hyn yn y  
Cylchlythyr nesaf. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ddiweddar, prynwyd copi o Tide-race, llyfr hynod lwyddiannus Brenda yn 
seiliedig ar ei chyfnod ar Enlli. Ar yr wynebddalen, roedd cyflwyniad ganddi: "To 
Henry, whose fault it all is! from Brenda September 1962". Y tu mewn i'r llyfr roedd 
pedwar llythyr gan Brenda at Henry a drafftiau pedair cerdd. Henry oedd Henry 
Mitchell, oedd yn gyfrifol am gyflwyno Enlli i Brenda pan aeth â hi yno yn 1946. 
Roedd hi, meddai, wedi ffeindio ei chartref ysbrydol - 'cartref fy nghalon'. 
Dychwelodd yn 1947 ac arhosodd am 15 mlynedd. 
 

Gwerthwyd y llythyrau a'r cerddi i'r Llyfrgell Genedlaethol, a daeth y gwerthiant â 
£200 i'r Gronfa. Ym mis Awst eleni, ymddangosodd erthygl am Brenda, Enlli a'r 
murluniau yn The Countryman - a daeth £125 arall i'r gronfa. 
 

Hyd yn hyn, rydan ni wedi trosglwyddo £15,000 i'r Ymddiriedolaeth, sydd wedi eu 
galluogi i godi £40,000 o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y gwaith o 
adnewyddu'r murluniau, cadw'r tamprwydd allan o'r tŷ a pharatoi deunydd 
addysgiadol. 

Mae angen mwy o waith, a bydd cais ar gyfer grant arall yn mynd gerbron Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Y swm sy' mewn llaw 
ar hyn o bryd ydi £3,000. Gyda'r elw o roi sgyrsiau PowerPoint, gwerthu llyfrau, lluniau a chardiau cyfarch, mae'r gronfa yn 
dal i dyfu. Bydd yn sail i gynnig ariannu cyfatebol pan wneir cais i Gronfa'r Loteri maes o law. Cewch fwy o hanes gyda hyn. 
 

Ceridwen Lloyd-Morgan, Peter Lockyer, Peter Lord, Luned Meredith, Jill Piercy.                          peter.lockyer81@gmail.com 
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