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Crynodebau darlithoedd a draddodwyd yn y Gynhadledd 

Wil Aaron  
Crynodeb: ‘Martha Hughes Cannon: ‘Seneddwraig Gyntaf UDA’  
Martha Hughes o Landudno oedd y seneddwraig gyntaf yn hanes yr Unol Daleithiau. Etholwyd hi i 
senedd Utah yn 1896. Bu’n hynod o lwyddiannus yno, yn ymladd yn bennaf dros faterion yn 
ymwneud ag iechyd cyhoeddus. Cyflwynodd nifer o ddeddfau yn ymwneud â gwella carthffosiaeth, 
gwarantu dŵr glân a hybu glendid ac yn y blaen. Ym 1899 ceisiwyd ei henwebu yn ymgeisydd am 
sedd yn Senedd yr Unol Daleithiau, ugain mlynedd cyn ethol y wraig gyntaf, ond drylliwyd ei 
chynlluniau oherwydd ei daliadau Mormonaidd a’i chred yn y briodas amlwreiciol. 
 

Helen Atkinson 
Crynodeb: ‘A Space for Violence: How the impact of masculine and nationalist spaces affected the 
violence the Suffragists received in Wales’ 
Mae’r trais yn erbyn menywod mewn gwrthdystiadau rhyddfreinio a’r aflonyddu mewn 
digwyddiadau cyhoeddus yng Nghymru yn agweddau sydd wedi eu dadansoddi’n dda yn 
hanesyddiaeth Gymreig Rhyddfreinio. Mae’r gwrthdaro rhwng y Swffragistiaid a’r cyhoedd yn 
gymorth i ddarparu naratif manwl o’r blynyddoedd cythryblus pan fu menywod yn ceisio ennill y 
bleidlais. Fodd bynnag, nid yw’r dadansoddi hanesyddol droeon yn llwyddo i ystyried arwyddocâd y 
gofodau lle digwyddai’r golygfeydd treisgar hyn. 
Ystyrid gofodau gwleidyddol cyhoeddus megis cyfarfodydd mewn neuaddau tref neu ralïau yn 
ofodau gwrywaidd, na châi menywod fynediad iddynt ond yn anfynych. Felly, pan oedd 
Swffragistiaid yn tarfu ar y digwyddiadau hyn neu’n cynnal eu digwyddiadau eu hunain ynddynt 
roeddent yn ‘meddiannu’ sffêr dynion, sffêr lle'r oedd trais a gwrthdystiad yn norm. 
Gall gofodau a digwyddiadau ac iddynt bwysigrwydd cenedlaetholgar neu wladgarol gyfrif hefyd am 
y ffrwydradau o drais yn erbyn Swffragetiaid Ymddangosent droeon fel goresgynwyr o Loegr, yn 
enwedig pan fyddent yn tarfu ar ddigwyddiadau diwylliannol a gwleidyddol penodol Cymreig. Yn y 
papur hwn, byddaf yn archwilio arwyddocâd hanes gofodol wrth ddadansoddi’r digwyddiadau 
treisgar hyn, ac yn dadlau bod y menywod, wrth fod yn weladwy ac wrth iddynt ryngweithio â’r 
gofodau gwleidyddol a chenedlaetholgar hyn, wedi dylanwadu ar i lawer o aelodau’r cyhoedd 
ymateb yn dreisgar.  
 
Dr Melanie Bigold 
Crynodeb: ‘‘Women’s Book Ownership and Libraries in Wales in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries’ 
Yn A Nation and its Books, cynhwysodd Jones a Rees saith pennod yn manylu ar rôl llyfrgelloedd ac 
yn pwysleisio effaith diwylliannol casglu llyfrau; fodd bynnag, ac eithrio ychydig baragraffau o 
Thomas Lloyd, nid oes sôn am hanes perchnogaeth llyfrau gan fenywod yn y gyfrol. Nid nhw yw’r 
unig rai i esgeuluso menywod; fel y dywedodd David Pearson yn ei ddarlith Lyell yn 2018, ‘book 
ownership amongst women [still] awaits its historian’.  
Mae fy ymchwil cyfredol ar lyfrgelloedd a pherchnogaeth llyfrau gan fenywod (1660-1820) yn ceisio 
gwneud iawn am y diffyg cydbwysedd hwn. Bydd ailymweld â pherchnogaeth llyfrau gan fenywod 
yng Nghymru yn cynnig cywiriad pwysig i’n dealltwriaeth o waddol deallusol a diwylliannol 
menywod, yn arbennig. Er mwyn olrhain yr effaith hwn, bydd fy mhapur yn cynnig darlun o’r 
defnydd sydd ar gael, yn enwedig cwmpas ac amrywiaeth y ffynonellau. Bydd yn manylu hefyd ar yr 
hyn a wyddom am rai casgliadau benywaidd arwyddocaol ddiwedd y ddeunawfed ganrif, gan 
gynnwys rhai Eliza Giffard, yr Arglwyddes Elizabeth Greenly, Hester Thrale Piozzi, a ‘Menywod 
Llangollen’ (a gobeithiaf ychwanegu at y rhestr hon erbyn mis Hydref). Mae’r llyfrgelloedd hyn yn 



caniatáu trafodaeth gymharol nid yn unig o’r sefyllfa yng Nghymru, ond hefyd o’r tueddiadau oedd 
yn datblygu, y gwahaniaethau a’r pynciau trafod ar draws Cymru a Lloegr.   
 

Dr Sam Blaxland 
Crynodeb: ‘Why not put more women in power?’ Female Conservative activists in Wales, 1945-
1979. 
Yn y dychymyg poblogaidd, prin (os o gwbl) yw gwreiddiau’r Blaid Geidwadol yng Nghymru, a gwan a 
chyfnewidiol yw ei hanes. Mae hyn yn gamarweiniol. Am y rhan fwyaf o'r cyfnod wedi 1945, hon 
oedd ail rym gwleidyddol Cymru (y tu ôl i’r Blaid Lafur, ond o flaen Plaid Cymru ac ymgorfforiadau 
amryfal y Rhyddfrydwyr), yn nhermau cyfran o’r bleidlais a nifer y pleidleisiau a enillwyd mewn 
etholiadau cyffredinol, yn ogystal â nifer yr etholaethau Seneddol a enillwyd. Yn 1983, er enghraifft, 
enillodd y blaid bedair sedd ar ddeg yng Nghymru, gan gynnwys mewn lleoedd fel Penybont-ar-Ogwr 
a Gorllewin Casnewydd. Mewn cyfnod pan oedd pleidiau gwleidyddol yn dal i ddibynnu ar eu 
peirianweithiau lleol sylfaenol i ‘ledaenu’r gair’ a chael eu neges drosodd i bleidleiswyr, roedd gan y 
Ceidwadwyr grŵp cryf o selogion mewn llawer rhan o Gymru. Menywod oedd mwyafrif y rhain. Yn 
seiliedig ar fy Noethuriaeth, bydd y papur hwn yn archwilio'r menywod allweddol hyn, dros beth y 
safent, a sut roedden nhw’n canfod eu gwleidyddiaeth a’u hunaniaeth wleidyddol. Bydd yn dadlau, 
yn groes i stereoteipiau poblogaidd, nad oedden nhw dan fawd patriarchaeth nac yn fetronau sarrug 
yn gwisgo minc ac yn udo am waed, fel y disgrifiwyd hwy’n ddychanol gan y Daily Telegraph un tro - 
er bod eu ceidwadaeth gymdeithasol weithiau’n nodwedd o’u gwleidyddiaeth. Bydd y papur hwn yn 
tynnu o ffynonellau a defnydd a geir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, archifdai amrywiol ac Archif y 
Blaid Geidwadol yn Llyfrgell Bodley, Rhydychen.   
 
Molly Caenwyn 
Crynodeb: ‘Who is Mary Dillwyn? Issues in Women’s Studies in Early Photographic History’ 
Ystyrir Mary Dillwyn yn un o ffotograffwyr benywaidd cynnar mwyaf nodedig Prydain, eto 
anwybyddir hi dro ar ôl tro yn astudiaethau menywod blynyddoedd cynnar ffotograffiaeth. Mae’r 
papur hwn yn archwilio hanes a threftadaeth ffotograffiaeth menywod yng Nghymru gan ddefnyddio 
Mary Dillwyn, y ffotograffydd benywaidd Cymreig cyntaf, yn astudiaeth achos.  Byddaf yn archwilio 
materion yn ymwneud ag astudiaethau menywod yn hanes ffotograffiaeth gynnar. Er bod llawer 
wedi ei ysgrifennu am fenywod mewn ymarferion cyfoes, mae ysgrifennu am ymarferwyr benywaidd 
yn y 19eg ganrif yn dal yn brin ac yn cael ei ddominyddu dro ar ôl tro gan rai menywod dethol. Prif 
amcanion yr astudiaeth hon yw amlygu’r bylchau mewn ysgolheictod ffotograffig hanesyddol, yr 
anghydbwysedd o ran rhyw yn hanes ffotograffig Cymru a pha faterion sy’n codi yn astudiaethau 
menywod cyfredol yn hanes ffotograffiaeth gynnar. 
 
Nigel Callaghan 
Crynodeb: ‘Hallelujah Lasses - Female officers in the early Welsh Salvation Army’ 
Dechreuodd Byddin yr Iachawdwriaeth ledaenu i Gymru yn 1879. Yn wahanol i’r drefn ar y pryd, 
roedd y rhan fwyaf o’r arweinwyr lleol yn fenywod ifanc dibriod. Yn nodweddiadol cyrhaeddai 
Capten ac Is-gapten dref â’r dasg o gyhoeddi rhyfel yn erbyn y Diafol! Erbyn 1891 roedd dros 100 o 
swyddogion benywaidd yng Nghymru a dim ond 60 o rai gwrywaidd.   
Gosodwyd y menywod hyn mewn safleoedd o awdurdod ym Myddin yr Iachawdwriaeth a’i  
chymdeithas, mewn cyfnod pan oedd y fath awdurdod yn anarferol. Aeth sawl degawd heibio cyn i 
eglwysi eraill ordeinio menywod. Yn y dinasoedd yn arbennig arweiniai’r menywod lawer o waith 
ymarferol a bugeiliol y Fyddin – gan gynnwys sefydlu Hostel Stryd Moriah yng Nghaerdydd. 
Aberthodd y menywod hyn bopeth i’w galwad. Carcharwyd rhai. Trawyd eraill yn wael a buont farw.  
Bydd y papur hwn yn ystyried sut y datblygodd y mudiad, a bydd yn cyflwyno astudiaethau achos o 
rai o’r menywod hyn a sut y newidiodd agweddau atynt yn ystod yr 20 mlynedd nesaf.  
 
  



Yr Athro Cathryn A. Charnell-White 
Crynodeb: ‘Marged Dafydd (1700–85): barddoniaeth gaeth a diwylliant llenyddol Cymru’r 
ddeunawfed ganrif'  
Cafodd beirdd benywaidd Cymru’r ddeunawfed ganrif sylw dyledus yn sgil ysgolheictod yr ail don 
ffeminyddol, eto i gyd, mae lle i ystyried gweithgarwch menywod yn darllen, tansysgrifio a chasglu, 
os ydym am gael darlun llawnach o hanes y llyfr yng Nghymru. Priodolwyd tua phum’ cerdd ar 
hugain i Marged Dafydd. Hi, felly, biau’r corff llenyddol mwyaf o blith beirdd benywaidd Cymru cyn 
1800, a’r corff hwnnw’n cynnwys cerddi ar y mesurau caeth ac ambell un ar y mesurau rhydd. Roedd 
Marged hefyd yn trawsysgrifo cerddi ac yn casglu llawysgrifau. Yn hyn o beth, arddelai deyrngarwch 
i’r traddodiad llawysgrifol pan oedd beirdd benywaidd eraill Cymru – y baledwragedd a’r 
emynyddesau – yn cofleidio’r cyfleoedd creadigol a masnachol a gynigid gan y diwydiant print 
cyfoes. Er na chyhoeddodd Marged ei cherddi erioed, gwyddys ei bod wedi tanysgrifio i flodeugerddi 
a gweithiau crefyddol Cymraeg, a’i bod hefyd yn gohebu â’r bardd a’r cyhoeddwyr entrepreneuraidd, 
Dafydd Jones o Drefriw. Mae ymwneud Marged â llyfrau a llawysgrifau, felly, yn cynnig 
mewnwelediad gwerthfawr i ni o bwysigrwydd rhwydweithiau lleol, cenedlaethol a benywaidd wrth 
feithrin doniau barddol; y broses o ffurfio canon llenyddol; patrymau trawsysgrifo a diogelu cerddi 
cyfoes a hanesyddol; ynghyd â phatrymau tanysgrifio i a pherchenogi llyfrau.  
 
Kate Cleaver 
Crynodeb: ‘The Victorian Asylum; how the first investigative journalist brings light to forgotten 
Welsh voices’ 
Ysgrifennodd Nellie Bly Ten Days in a Madhouse yn 1887; newyddiadurwraig ymchwiliol 
Americanaidd oedd hi a gafodd y dasg o ddarganfod beth oedd yn digwydd y tu ôl i wisgoedd 
gwynion y nyrsys, ac a ddatgelodd fyd dychrynllyd seilam y gwallgofiaid. Yng Nghymru, flwyddyn yn 
ddiweddarach, traddodwyd EM, menyw bedwar-deg-saith oed i Seilam Gwallgofiaid Llansawel 
oherwydd mania cronig yn deillio o anghydfod am eiddo.  O fewn misoedd o’i thraddodi gan ei 
chwaer, cofrestrwyd hi'n wallgof. Derbyniwyd FJ i Vernon House yn 1874 gydag iselder yn sgil 
materion ariannol. Unwaith eto, ychydig fisoedd yn unig arhosodd ei hewyrth cyn ei chofrestru yn 
wallgof yn gyfreithiol. Anfonwyd MW i’r seilam yn 1874 hefyd a datganwyd ei bod hithau’n wallgof o 
fewn misoedd. Ym mhob achos ysbrydion ar dudalen oedd y menywod hyn. Bydd y papur hwn yn 
edrych ar sut y gall Nelli Bly a chofnodion hanesyddol roi enaid i leisiau coll menywod a daflwyd o’r 
neilltu. Lluchiodd y chwyldro diwydiannol fywydau gwaith a theuluol i drobwll. Taflwyd unrhyw un 
na allai ymdopi allan i gyrion cymdeithas. Chwalodd rhwydweithiau teuluol a dechreuwyd 
defnyddio’r label ‘analluog’.  Trwy ail-ddarganfod y lleisiau hyn a gadael iddynt siarad, gellir clywed 
storïau a gollwyd. 
 

Emelye Clifford 
Crynodeb: ‘The History of the Cardiff New Synagogue Ladies’ Guild 1950 – 1986’ 

Mae’r papur hwn yn seiliedig ar archifau’r Cardiff New Synagogue Ladies’ Guild (y “Gild”). Ei amcan 

yw datgelu ei bwrpas a’i weithgarwch ar draws pedair cenhedlaeth, o’i ffurfio tan ei ddirywiad 

terfynol. Yn codi arian, paratoi lluniaeth, trefnu ac addysgu, y Gild oedd “asgwrn cefn” Synagog 

Newydd Caerdydd, bellach Synagog Diwygiedig Caerdydd, a’r unig gymuned Iddewig flaengar yng 

Nghymru.  Rhydd cofnodion manwl-gywir y Gild hanesion ei weithgareddau crefyddol, trefniadol a 

chymdeithasol, grymoedd a ffurfiodd hunaniaeth a gwead cymdeithasol y Synagog - o arddwestau 

hynod lwyddiannus, i ddarlithoedd a gynhaliwyd yng nghartrefi aelodau, i fwydydd gwyliau a’r llu o 

weithgareddau tzedakah (cyfiawnder neu elusengarwch).  Trwy lens y gwasanaeth cymunedol hwn, 

mae’r archifau yn amlygu statws a rolau menywod o fewn y Synagog a’r byd cyhoeddus ehangach. 

Yn olaf, bydd y papur hwn yn archwilio rhai o’r rhesymau hanesyddol a chymdeithasol a arweiniodd 

efallai at ddiwedd y Gild fel grŵp menywod-yn-unig ac oblygiadau posibl y newid hwn i fywyd 

cymunedol y Synagog. 



 

Vanessa Cole 
Crynodeb: ‘Leaving Violent Men’: Twelve years of Welsh Women’s Aid, 1978-1990 

Bydd y papur hwn yn canolbwyntio ar sefydlu a datblygu Cymorth i Fenywod Cymru rhwng 1978 a 

1990. Sefydlwyd y gymdeithas hon yn ambarél genedlaethol i gydlynu darpariaeth lloches yng 

Nghymru. At hyn, gweithredodd yn gyfrwng ar gyfer lleisiau menywod a’r trawsnewid yn y frwydr 

dros newid yn erbyn syniadau ac agweddau traddodiadol ynglŷn â thrais yn y cartref. 

Bydd y papur yn ymchwilio i dri chwestiwn ymchwil canolog. Yn gyntaf, pa amgylchiadau arweiniodd 

at sefydlu a pharhad Cymorth i Fenywod Cymru? Yn ail, sut ymatebodd y gymdeithas i’r 

amgylchiadau hyn? Ac yn drydydd, pa effaith gafodd y gymdeithas ar fywydau menywod yng 

Nghymru?  Bydd y papur hwn yn ceisio herio pwy a beth a ystyrir yn bwysig ym Mudiad Rhyddid 

Menywod. Mae’r ymchwil i Cymorth i Fenywod Cymru yn amlygu ar y naill law bod Trais yn erbyn 

Menywod yn ymgyrch  a thrafodaeth allweddol o fewn y gymdeithas, ac nad oedd yr arweinwyr o 

blaid newid yn ystod yr ail don ffeminyddol ym Mhrydain yn seiliedig yn ninasoedd Lloegr yn unig. 

Bydd y papur yn ymgorffori detholiad o ffynonellau gwreiddiol o Archifdy Gorllewin Morgannwg yn 

Abertawe ac Archifau Morgannwg yng Nghaerdydd. At hyn, trafodir casgliadau fel Casgliad y Werin 

Cymru a Spare Rib. 

 
Dr Rhian Davies 
Crynodeb: Communicating loveliness to others’: The musical patronage of Gwendoline and 
Margaret Davies’ 
Gwendoline a Margaret Davies o Gregynog yw noddwyr celf enwocaf Cymru a gymynroddodd eu 
paentiadau a’u cerfluniau eiconig gan Monet, Cézanne a Rodin i drawsnewid ein casgliad 
cenedlaethol. Ond roedd y chwiorydd yn noddwyr cerdd o bwys hefyd, yr oedd eu gweledigaeth o 
gyfathrebu harddwch i eraill yn cynnwys y Conservatoire Cymreig cyntaf (1914), y genhadaeth i 
achub cerddorion ffo o Wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-16); penodi Walford Davies yn 
Athro Gregynog cyntaf a Chyfarwyddwr cyntaf Cyngor Cenedlaethol Cerdd i Gymru (1919-41); yr 
ensemble siambr preswyl cyntaf mewn unrhyw brifysgol yn y byd (1919-86) a Gŵyl Gregynog (1933-
). Comisiynon nhw Ralph Vaughan Williams a Gustav Holst, achubon nhw ganeuon gwerin sir 
Drefaldwyn gyda ffonograff, a chymeron nhw wersi ffidil, organ a thelyn yn ogystal â pherfformio a 
darlledu ochr yn ochr â gweithwyr eu stad yng Nghôr Gregynog dan arweiniad Adrian Bolt. 
Bydd y cyflwyniad hwn yn ail-greu naratif rhyfeddol coll sydd wedi ei ail-ddarganfod yn sgil fy 
ngwaith yn rhaglennu Gŵyl Gregynog ers 2007.  Gan dynnu o ymchwil gyfredol ychwanegol, bydd yn 
lledu i ystyried Gwendoline a Margaret Davies yn rhan o draddodiad hir o noddi cerddoriaeth gan 
fenywod ym mhlastai Cymru megis ym Mrynbella, Erddig, Glansevern, Hafod a Neuadd Nerquis. 
 
Alison Elliott 
Crynodeb: ‘A Woman’s Work Is Never Done: Images of Mam - Working Women in Wales in the 
years following the Second World War’ 
Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar ddetholiad o weithiau celf o 1945 ymlaen a chyn twf 
ffeministiaeth, sy’n cynnwys delweddau o fenywod yn gweithio yng Nghymru. Rwyf wedi dechrau 
dwyn ynghyd: 
· yr hyn y mae’r gweithiau celf hynny’n ei gynrychioli  
· sut dderbyniad gafodd y gweithiau yn eu cyfnod, gan dynnu rhai casgliadau am eu heffaith ar 
ddiwylliant 
· enghreifftiau o lenyddiaeth Eingl-gymreig gyfoes sy’n cyfoethogi’r darlun a amlygir 
· digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol  
· mudiadau ym maes celf 
Mae’r cyfnod a astudir o fewn cof. Mae cyfoethogi’r ymchwil hwn trwy ysgogi trafodaeth yn ganolog 
i’r astudiaeth hon. Rwyf yn dehongli ac yn adlewyrchu ar yr hyn mae gweithiau celf dethol yn ei 



ddweud wrthym am gymdeithas, wrth drysori’r delweddau hynny o fenywod yn gweithio. Mae’r 
ymchwil o bwysigrwydd cenedlaethol oherwydd mae mam, yr eicon Cymreig, heb ei archwilio eto 
trwy hanes celf. Man cychwyn yw hwn ar gyfer astudiaeth academaidd lawer mwy o ddelweddau o 
fenywod yn gweithio ar draws Cymru, gan rychwantu’r ugeinfed ganrif, er mwyn amlygu’r 
delweddau, mewn gweithiau celf, a anwybyddwyd o fenywod Cymreig wrth eu gwaith.   
 

Georgina Gittins 
Crynodeb: ‘Keeping the ball rolling’:  100 Years of Women’s Football in Wrexham 

Sefydlwyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) yn Wrecsam a’r Cae Râs yw stadiwm bêl-droed hynaf 
Prydain; rydym yn ymgeisio i fod yn gartref i Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol Cymru.   
Mae hanes pêl-droed yn Wrecsam yn cysylltu’r gorffennol â’r presennol mewn sawl ffordd 
annisgwyl.  Gweithwyr ifanc y ffatrïoedd gwneud arfau rhyfel chwaraeodd gêm gyntaf menywod ar y 
Cae Râs yn 1917, gan godi cyfwerth â £12,604 at yr Ysbytai. Cyhuddwyd hwy o gamddefnyddio arian 
- un o’r rhesymau a ddefnyddiodd y Gymdeithas dros wahardd pêl-droed menywod yn 1921. 
Chwaraewyd ail gêm a gêm olaf menywod yn Chwefror 1921 rhwng tîm mwyaf llwyddiannus Prydain 
- y Dick, Kerr Ladies - a St Helens.  Er bod 10,000 wedi tyrru i’r gêm a bod eraill wedi methu cael 
mynediad, mae’r adroddiadau gan y wasg leol yn amlygu rhagfarn agored ar sail rhyw. Gwaharddodd 
y FWA yr un tîm rhag chwarae yng ngogledd Cymru yn ystod eu Taith Elusennol ym Mhrydain yn 
1938. 
Bron ganrif yn ddiweddarach, mae’r FAW wedi cynhyrchu targedau pendant ac uchelgeisiol i sicrhau 
twf pêl-droed menywod yng Nghymru. Mae tîm pêl-droed menywod Wrecsam newydd orffen ei 
dymor cyntaf: mae hanes menywod yn cael ei ail-greu.  
 
Eleanor Hill 
Crynodeb: ‘With Her Bare Hands: Welsh women in STEM history and their place in the curriculum.’ 
Mae gwaith menywod bob amser wedi bod yn ymarferol, yn llafurus, yn sylfaenol ac yn elfennaidd. 
Ond nid yw ein gallu i harneisio’r elfennau erioed wedi eu cydnabod. O grefft yn y cartref i sgiliau ar 
lawr y ffatri, mae’r sgiliau mwyaf wedi cael eu cydnabod trwy leiafswm cyflog a phrin fu’r sylw 
iddynt. 
Pan ddethlir hanes menywod ym maes addysg bydd y ffocws, yn rhy aml o lawer, ar enwogion 
tramor fel Amelia Earhart. O fewn STEM gall hyn wneud pwnc, sydd eisoes yn gysylltiedig â 
gwrywdod, yn fwy pellennig fyth o realiti bywydau menywod. Dominyddir hanes diwydiannol Cymru 
gan lo a dur – ac eto mae profiadau technegwyr benywaidd, yn gweithio ar draws y tirlun 
diwydiannol o’r efail i adeiladu pontydd, wedi ffurfio’r Gymru fodern.    
Gan weithio gydag ymchwil i Gymdeithas Beirianyddol Menywod ac mewn archifdai yng Nghymru, 
bydd y papur hwn yn canolbwyntio ar hanesion menywod yr wyf wedi eu darganfod i gyd-fynd â 
naratif storïau mawrion sy’n bodoli eisoes am fenywod adnabyddus o fewn cwricwlwm ‘Menywod 
mewn STEM’, gan adeiladu cysylltiadau â’r darlun byd-eang am le menywod yn ein hetifeddiaeth 
ddiwydiannol a galluogi plant i gael dealltwriaeth ehangach o’r hyn yw bod yn beiriannydd yng 
Nghymru. 
 
 
David Johnston-Smith 
Crynodeb: ‘An introduction to the photographic career and archive of Raissa Page, 1932- 2011’ 
Bydd fy narlith yn cyflwyno archif Raissa Page (ganwyd yng Nghanada i rieni o Loegr a Gwlad Groeg, 
symudodd i’r DU yn 18 oed,), a chafodd ddwy yrfa lwyddiannus, yn gyntaf yn Weithwraig 
Gymdeithasol, ac yna, o tua 1977-1993, yn ffotograffydd dogfennol. Cyhoeddwyd ei gwaith yn eang 
a bu ganddi gyswllt hir â Social Work Today, cylchgrawn yr Observer a Spare Rib ymhlith 
cyhoeddiadau eraill. Ymddeolodd i Gymru tua diwedd ei hoes, a rhoddwyd ei harchif i Archifau 
Richard Burton, Prifysgol Abertawe, yn 2014, lle mae, ar hyn o bryd, yn cael ei chatalogio yn ystod 
prosiect cronfa 12 mis Ymddiriedolaeth Wellcome, a ddaw i ben yn Nhachwedd 2019. Roedd Raissa 



yn aelod sylfaenol asiantaeth ffotograffig gyfunol menywod-yn-unig, Format, ac roedd ei gwaith yn 
aml yn adlewyrchu ei ffeministiaeth a’u chredoau i’r chwith o’r canol. Tynnwyd rhai o’r delweddau 
mwyaf adnabyddus yn ystod protestiadau Gwersyll Heddwch Menywod Comin Greenham, a Streic y 
Glowyr 1984-5. Arbenigodd hefyd mewn gwaith sefydliadol - plant mewn gofal, yr henoed, a’r rhai 
yn brwydro ag iechyd meddwl bregus. Defnyddir llawer o ffotograffau Raissa, gan gynnwys rhai a 
gymerwyd yng Nghymru, yn y papur hwn.    
 
Marion Löffler  
Crynodeb: ‘Cynyddu amrywiaeth a throsgynnu tabŵ yn Y Bywgraffiadur 
Pwnc y papur hwn yw sôn am ddatblygiadau diweddaraf 'Y Bywgraffiadur' a’i wefan ac ymdrechion y 
golygyddion i gynyddu amrywiaeth y cynnwys, gan drosgynnu pynciau tabŵ'r oesoedd cynt. 
Mae diwygio Y Bywgraffiadur yn rhoi inni’r cyfle i fynd i’r afael ag agweddau traddodiadol ‘tabŵ’ 
bywydau a marwolaeth unigolion, megis hunanladdiad, salwch meddwl, genedigaeth plentyn allan o 
briodas, a bod yn hoyw. Defnyddir bywyd a chofnodion Maria Jane Williams (Llinos) yn brif esiampl i 
esbonio her ein polisïau newydd o ran ymchwilio a chynnwys pynciau tabŵ, ond bydd sôn am 
esiamplau eraill hefyd. 
Byddaf yn dosbarthu’r wybodaeth ddiweddaraf am statws menywod yn Y Bywgraffiadur, gan ofyn 
am gyfraniadau. 
 
Christopher Parry 
Crynodeb: ‘Vocalist, Philanthropist and Scientist: Mrs Watts Hughes (1847-1907)’  
“I should tell you that from my earliest childhood I have always been particularly sensitive to sound. 
At Dowlais, in Glamorganshire, where I lived when a child, I heard the roar of the great ironworks 
day and night in my ears, and I heard the music in the deep thunder of the steam engines and 
hammers. It was perhaps this which made me interested in, and sensitive to, every kind of sound, 
and this interest intensified…” (Pall Mall Gazette, Chwefror 12, 1890). Ynganwyd y geiriau hyn gan 
un o’r ffigurau hynny a anghofiwyd yn hanes Cymru, sef Margaret (Megan) Watts Hughes. Ganwyd hi 
yn Nowlais yn 1847, a daeth hi’n enwog yn lleol am ai thalentau lleisiol eithriadol. Yn oedolyn, 
syfrdanwyd cynulleidfaoedd ledled Prydain gan ei pherfformiadau lleisiol, ond ei sgiliau gwyddonol 
oedd yn gwneud argraff ar ddarllenwyr y Pall Mall Gazette yn 1890. Gan gymaint ei diddordeb mewn 
sain gwnaeth yr arbrofion dwys cyntaf i ddelweddu’r llais dynol. Arweiniodd ei harbrofion at greu 
‘Ffigurau Llais’, delweddau ffisegol o’r llais dynol.  Hi oedd y fenyw gyntaf i arddangos offer a 
darganfyddiadau gwyddonol gerbron y Gymdeithas Frenhinol.   
Mae casgliad llawn o’i ‘Ffigurau Llais’ newydd gael eu hadfer yng Nghastell Cyfarthfa ac am y tro 
cyntaf ers canrifoedd gallwn weld yr hanes anghofiedig hwn mewn lliw llawn.  
 
 
Dr Sarah Prendergast 
Crynodeb: ‘Allen Raine: Rediscovering a woman’s critique of the 1904-05 Welsh Revival’ 
Roedd Allen Raine, ffugenw Anne Adaliza Puddicombe, yn awdures Gymreig lwyddiannus iawn. Ar ôl 
iddi farw yn 1908, anghofiwyd am lyfrau Raine oherwydd ystyriwyd ei nofelau’n sentimental a’u bod 
yn methu â darlunio realiti llwm bywyd yng Nghymru. Fodd bynnag, archwiliodd Raine themâu 
tywyllach, gan gynnwys iechyd meddwl, disgwyliadau rhywiol menywod, cam-drin yn y cartref a 
rhagrith Ymneilltuaeth Gymreig.  
Trafododd Queen of the Rushes¸ wythfed nofel Raine, Ddiwygiad Crefyddol 1904-05. Trwy gyfrwng y 
naratif, lleisiodd Raine ei beirniadaeth o’r mudiad crefyddol hwn ac o’r cyfarfodydd Diwygiad 
emosiynol. Credai Raine fod llawer o’r Diwygiad yn deillio oddi wrth Dduw, ond bod llawer o’r 
brwdfrydedd crefyddol yn gynnyrch brwdaniaeth naturiol anian y Cymry. Mynegodd Queen of the 
Rushes y pryderon yr oedd Raine eisoes wedi eu cyfleu mewn llythyr, a gyhoeddwyd yn y Western 
Mail. Ni chafodd ei llythyr, a arwyddodd hi fel Mrs Puddicombe, unrhyw sylw. Fis yn ddiweddarach 
cyhoeddodd y Parch. Peter Price lythyr cyffelyb, a daeth hwn yn ganolog i ysgolheictod y Diwygiad. 



Gellid dadlau mai Raine oedd beirniad mwyaf dylanwadol y Diwygiad, ond rhoddwyd taw ar ei llais 
ac ymyleiddiwyd ei gwaith am mai menyw ydoedd. Mae’r papur hwn yn sefydlu Raine yn feirniad 
pwysig y Diwygiad Crefyddol, ac yn ystyried themâu rhywedd, hunaniaeth a phwysigrwydd 
darganfod lleisiau coll menywod yn hanes Cymru.   
 
Ruth E. Richardson 
Crynodeb: ‘The Priceless Bacton Altar Cloth.’ 
Blanche Parry oedd cydymaith agosaf y Frenhines Elizabeth 1 a’r hiraf - yn wir bu’n gydymaith am 56 
mlynedd, o enedigaeth Elizabeth tan y flwyddyn ar ôl Armada Sbaen. Aeth Blanche i’r llys brenhinol 
gyda’i modryb yr Arglwyddes Troy, a oedd, gyda’i gŵr, wedi diddanu’r Brenin Harri V11 a’i Frenhines 
yn Troy House ger Trefynwy cyn hynny. Yr Arglwyddes Troy fagodd Elizabeth. Mae’r manylion hyn, a 
mwy, yn fy mywgraffiad o’r menywod hyn o Gymru: 'Mistress Blanche, Queen Elizabeth I's 
Confidante', argraffiad newydd 2018 (cyhoeddwyd gan Wasg Logaston (info@firconebooks.com). Bu 
farw Blanche Parry yn Chwefror 1590, gwraig raslon y galarwyd ei cholli gan y Frenhines a’r Llys. Yn 
yr 1590au, cyrhaeddodd lliain wedi ei dorri i orchuddio allor Eglwys Bacton, lle addolai Blanche yn 
blentyn a lle claddwyd ei theulu. Y darn hardd hwn o ddefnydd yw’r unig ddarn y gwyddys iddo 
oroesi o ddefnydd o unrhyw wisg a wisgwyd gan y Frenhines Elizabeth, y cofnodwyd bod ganddi 
1,190 ohonynt pan fu farw. Diolch i’w gysylltiad â’r cof am Blanche Parry arhosodd yn yr Eglwys nes 
iddo gael ei ddwyn i Balas Hampton Court i’w adfer yn 2015. Stori’r lliain unigryw ac anhygoel hwn 
yw pwnc fy narlith. 
 
Dr Jean Silvan-Evans 
Crynodeb: ‘Audrey Jones, an influential and energetic campaigner for women’s rights’ 
Roedd Audrey Jones (1929-2014) yn ymgyrchydd dylanwadol ac egnïol dros hawliau menywod a 
theithiodd y byd i gymryd rhan yng nghynadleddau allweddol y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo 
cydraddoldeb ar sail rhyw. Cynhwyswyd hi ymysg y 100 Cymraes a enwebwyd oherwydd yr argraff a 
wnaethent ar fywyd Cymru, gan fenter Llywodraeth Cymru i ddathlu canmlwyddiant Pleidleisiau 
cyntaf Menywod. Er cof amdani sefydlodd Cynulliad Menywod Cymru Wobrau Audrey Jones am 
Ymchwil gan Fenywod. Ceir hanes ei bywyd a’i gwaith yn y Bywgraffiadur Cymreig a rhoddwyd ei 
phapurau ar adnau yn Archifau Morgannwg. Roedd yn byw ym Mro Morgannwg, lawr yr heol o Sain 
Ffagan, yn Ninas Powys. 
 
Sophie Thompson 
Crynodeb: ‘An Investigation into the Aberystwyth Women’s Liberal Association using the Minute 
Book of 1894-1899’ 
Nod y papur hwn yw cyflwyno ymchwil i Gymdeithas Ryddfrydol Menywod Aberystwyth, 
[Aberystwyth Women’s Liberal Association], gan geisio, yn ostyngedig, efelychu gwaith Ursula 
Masson, a’i hastudiaethau hi o Gymdeithasau Rhyddfrydol Menywod Aberdâr a Chaerdydd. Llywiodd 
Ursula Masson astudiaethau ar Gymdeithasau Rhyddfrydol Menywod, gan ddarparu astudiaethau 
manwl ac adeiladol ar grwpiau Aberdâr a Chaerdydd. Amlygodd weithgareddau menywod 
Rhyddfrydol Cymreig, a dangosodd arwyddocâd cyfranogiad menywod ym maes gwleidyddiaeth. 
Nod y papur hwn fydd cyflwyno parhad i’r math hwn o astudiaeth trwy ymchwil manwl i Gymdeithas 
Ryddfrydol Menywod Aberystwyth (AWLA). Trwy archwilio Llyfr Cofnodion y Gymdeithas, rwy’n 
gobeithio darganfod gwybodaeth werthfawr am y grŵp hwn a fydd yn cyfrannu at naratif 
hanesyddol ehangach yn ymwneud â hanes gwleidyddiaeth menywod yng Nghymru. Bydd y papur 
hwn yn archwilio menywod yr AWLA, y materion a drafodwyd a’r cynigion a basiwyd ganddynt ac yn 
wir eu dylanwad a’u presenoldeb yn Aberystwyth ac yn ehangach yng Nghymru. At hyn, bydd y 
papur yn amcanu at ddechrau astudiaeth gymharol â chymdeithasau Aberdâr a Chaerdydd, gan 
geisio canfod yr elfennau tebyg ac annhebyg rhwng y grwpiau fel cymundod.   
 
Mary Thorley 



Crynodeb: ‘Women and the Arts in Carmarthen’ 
Mae’r papur hwn yn archwilio rôl y celfyddydau ym mywydau menywod dosbarth canol yng 
Nghaerfyrddin yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif. I ddechrau, 
bydd yn trafod natur yr addysg a oedd ar gael iddynt a’i bwyslais arbennig ar lenyddiaeth a’r 
celfyddydau. 
Trwy astudiaethau achos o sawl menyw bydd yn dangos hefyd sut y cyfrannodd yr addysg hon, yn 
ogystal â thalentau unigol y menywod, at eu bywydau yn y dyfodol, a hynny’n aml yn annisgwyl. 
Bydd yr astudiaethau achos hyn yn ystyried sut y defnyddiodd y menywod hyn eu talentau 
cerddorol, artistig ac eraill nid yn unig ar gyfer eu datblygiad personol eu hunain, ond hefyd i 
gyfrannu at sawl agwedd ar y gymdeithas y trigent ynddi.  
Bydd y papur yn gorffen trwy ystyried pwysigrwydd y celfyddydau yn y mudiad menywod a sut roedd 
eu hymwneud â’r celfyddydau yn ffactor rhyddhaol yn eu bywydau ac a gyfrannodd at iddynt gael 
mynediad i fywyd cyhoeddus a phroffesiynol.    
 

Ryland Wallace 

Crynodeb: 'Kate Williams Evans: Suffragette Window Smasher and Hunger Striker' 
Yn ystod haf 2018 prynodd Amgueddfa Cymru femorabilia swffragét o Gymru a oedd yn anhysbys 
tan hynny, sef Kate Williams Evans o Lansantffraid, sir Drefaldwyn. Yn y papur hwn, bwriadaf edrych 
ar eitemau amrywiol y casgliad hwn a cheisio eu rhoi yng nghyd-destun y mudiad rhyddfreinio 
menywod. At hyn byddaf yn taflu goleuni ar Kate Williams Evans ei hun ac ar natur a maint ei 
hymwneud â’r ymgyrch.  
 

Sioned Williams ac Elen Phillips 
Crynodeb: ‘Menywod a Chrefft yng Nghymru yn ystod y Dirwasgiad’ 

Bydd y papur hwn yn trafod gweithgareddau crefft menywod yn ne-ddwyrain Cymru adeg 

Dirwasgiad yr 1920-30au. Gan dynnu o wrthrychau, archifau a thystiolaeth lafar yng nghasgliad yr 

Amgueddfa, bydd y papur hwn yn canolbwyntio ar ddwy fenter a sefydlwyd i geisio lleddfu tlodi 

mewn cymunedau diwydiannol yn ne-ddwyrain Cymru: un a sefydlwyd gan y Biwro Diwydiannau 

Gwledig a’r llall gan yr actifydd, Elisabeth Williams o Waelod-y-Garth.  

 

 


