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Cofio dechreuadau Archif Menywod Cymru 
 

‘Bûm i’n helpu Ursula Masson i drefnu cyfarfod yn ei chartref gyda’r nos ar Ragfyr 6ed, 1997, ond ychydig a 

ddychmygais faint o effaith a gâi hyn ar fy mywyd yn y degawdau canlynol. Trefnwyd y cyfarfod ychydig fisoedd ar 
ôl gorffen y prosiect dwy flynedd ar y Mudiad Rhyddid Menywod a’r Mudiad Heddwch Menywod yng Nghymru lle 
daeth yr angen am archif menywod yn fwyfwy amlwg; ymhlith y menywod a wahoddwyd yr oedd menywod a 
gyfwelwyd yn rhan o’r prosiect ac eraill y credai Ursula y byddai ganddynt ddiddordeb. Derbyniwyd sawl 

ymddiheuriad ond roedd y rhai a fynychodd yn frwdfrydig ynglŷn â’r syniad ac, yn allweddol, yn barod i weithredu i 
wireddu’r syniad. 
 Roeddwn wedi cydweithio yn agos â Ursula yn ystod dwy flynedd y prosiect ac yn rhannu ei brwdfrydedd dros y 
syniad o archif menywod, yn arbennig gan nad oedd 

unrhyw beth gennym i’w gymharu â’r sefydliadau yn 
Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, yma yng Nghymru.  
Roedd rhannu syniadau am sut i weithredu, a 
sylweddoli bod y camau cyntaf tuag at wneud hynny’n 

realiti ar fin cael eu cymryd yn gyffrous ac eto hytrach 
yn heriol. Dwi ddim yn meddwl imi ystyried am funud 
na fyddwn yn aelod o’r gweithgor, roedd yn gam 
ymlaen amlwg o’r gwaith y bûm yn ei wneud ar y 

Prosiect, a rywsut - dwi yma o hyd!’ 
 

Avril Rolph 

 
‘Ugain mlynedd yn ôl i’r mis hwn – yn Rhagfyr 1997 – 
cynhaliodd Ursula Masson gyfarfod yn ei chartref i 
drafod sefydlu Archif Menywod / Archif Ffeminist i 

Gymru … Amcanion: I gasglu cefnogaeth gyffredinol 
a pharhaus i syniad o’r fath gan ystod eang o 
fenywod, ac i sefydlu gweithgor a fyddai’n fodlon 
datblygu’r syniad ymhellach, diffinio pwrpas y fath 

archif, dichonolrwydd y prosiect, a ffynonellau cyllid.’  
Roeddwn i’n un o’r rhai a ddaeth ynghyd y noson 
dywyll honno. Wrth edrych yn ôl gallwn tybiwn fod yr ystafell yn llawn menywod ond dengys rhestr Ursula (sydd 
bellach yn ddiogel gydag Archif Weinyddol AMC/WAW yn Archifau Morgannwg) mai 16 o fenywod oedd yn 

bresennol.  Cafwyd cytundeb unfrydol bron y dylid rhoi cynnig ar y prosiect. Yna, gofynnodd Ursula pwy fyddai’n 
ymuno â’r gweithgor i’w ddechrau. Cofiaf wirfoddoli, a dweud wrth fy nghyd-deithiwr wrth fynd adre y byddai angen 
rhywbeth arnaf i’m cadw yn brysur pan fyddwn yn ymddeol. 20 mlynedd yn ddiweddarach gallaf dystio i mi gael hyd 
i’r rhywbeth hwnnw!’ 
 

Jenny Sabine. 
 

Bydd 2018 yn flwyddyn i ddathlu’r Archif, gan ddechrau gyda Dathliad Diwrnod a Darlith Goffa Ursula Masson ar 
8fed Mawrth 2018 yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd. Caiff ei drefnu ar y cyd â Phrifysgol De Cymru. Gwelwch 
fanylion pellach ar ein gwefan yn fuan.  

 
 
 
 

 

Golygwyd y rhifyn hwn o’r Cylchlythyr gan Caroline Fairclough a’i gyfieithu gan Catrin Stevens. Dyddiad derbyn y defnydd 

i’r rhifyn nesaf yw 23ain Mawrth 2018 



Gwefan Newydd 
 
 Cafwyd lansiad ‘meddal’ o wefan newydd AMC/WAW ym mis Hydref, ac mae’n werth treulio amser yn edrych arni 

yn iawn. Mae ganddi nifer 
o nodweddion newydd, 
yn eu plith y gallu i dalu 
am danysgrifiad ar-lein, a 

hoff eitemau aelodau 
pwyllgor yr Archif o’r 
casgliadau. Tybed a 
allwch chi ddarganfod 

pwy sydd wedi dewis yr 
eitem isod yn hoff un? 
Mae llawer mwy i ddod. 
Bydd adran newydd yr 

Aelodau, gobeithio, yn 

tyfu’n fan lle gall aelodau AMC rannu eu diddordebau ymchwil a chyfnewid syniadau. 
Am y tro cyntaf byddwn yn cyhoeddi papurau’n Cynhadledd a phapurau eraill. 
Cysylltwch â ni â’ch syniadau ynglŷn â’r hyn yr hoffech chi ei weld ar dudalennau’r 
aelodau. 

I alluogi adran yr Aelodau a’r aelodaeth yn gyffredinol i weithio fel y dylent, mae angen 
i ni gael eich cyfeiriadau e-bost cyfredol. 
A wnewch chi hysbysu Sue Thomas os oes unrhyw newid i’ch cyfeiriad e-bost (ac yn 
wir eich cyfeiriad post) os gwelwch yn dda? Cysylltwch â hi ar 

membershipsecretary@womensarchivewales.org 
Cynlluniwyd y wefan gan Waters Creative o Abertawe, ac ysgwyddwyd pen trymaf y 
gwaith dros yr Archif gan Avril Rolph gyda chymorth sylweddol gan Gail Allen, Catrin Stevens a Sue Thomas. Diolch 
yn fawr iddynt i gyd. 

 
Lleisiau o Lawr y Ffatri - ymateb 
Mae llyfr yr Archif ‘Voices from the Factory Floor’ wedi taro tant arbennig gyda mi. Ar ôl i’m tad farw yn 1949 roedd 
fy mam yn un o’r ddwy fenyw gyntaf i’w cyflogi yn ffatri newydd British Nylon Spinners ger Pont-y- pŵl. Gweithiai 

shifftiau ar linell weithgynhyrchu yn llosgi neilon oddi ar werthydau, roedd yn waith peryglus. Gweithiai dynion a 
menywod ar y llinell weithgynhyrchu yn gwneud yn union yr un gwaith ond hanner tâl y dynion a gâi’r menywod a 
chaent eu cyhuddo o weithio am arian poced a mynd â swyddi dynion. Gweithiodd fy mam yno am 14 mlynedd yn 
ogystal â gofalu am ei theulu.   

Mae’n ddiddorol edrych unwaith eto ar y lluniau o B.N.S yn y llyfr. Siaradai fy mam am ystafell fwyta ddethol. 
Ymddangosai haen uchaf y tîm rheoli bob amser yn bell ac yn anghynhwysol. Recriwtiai B.N.S ferched o’r ysgol 
ramadeg leol, megis Ysgol Ramadeg Pont-y-pool i weithio yn y Labordai. Roedd y rhain yn swyddi â galw amdanynt 
ac ymddengys bod y merched yn cael eu trin yn dda. Ond stori arall oedd hi i’r merched o’r Ysgolion Uwchradd 

Modern lleol neu fenywod a adawsai’r ysgol yn 12 oed, fel fy mam, a weithiai ar y llinell weithgynhyrchu.  
Pan agorodd B.N.S yn 1949 gallai 
ymffrostio bod ganddi linell 
weithgynhyrchu hiraf Ewrop! Cefais 

fynd yno i ddiwrnod agored fel ‘trît’. 
Meddyliais fy mod yn cerdded i mewn 
i uffern. Rwy’n credu i mi droi’n 
ffeminydd yn ddeng mlwydd oed!                 

Rwy’n cynhyrchu llyfr 'Truth, Lies & Alibis, A Visual Memoir' (Parthian Books, i’w gyhoeddi ym mis Hydref  2019) o 
eiriau a delweddau i’m mam, i ddweud ei stori hi, yn ogystal â stori menywod eraill cymoedd de Cymru.   
  
Christine Kinsey 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj69afRjfXXAhVNalAKHbufD3IQjRwIBw&url=http://www.freepressseries.co.uk/news/15643437.From_the_archive__British_Nylon_Spinners_in_Mamhilad/&psig=AOvVaw1qeqbWoWrCR_CcbIZh5jDt&ust=1512640079818406


 
Cynhadledd yn Aberystwyth – llwyddiant ysgubol! 
 

Torrwyd y record gyda’r nifer a fynychodd ein cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth eleni. Trefnwyd y gynhadledd 
gan Jane Aaron, Eurwen Booth, Gwyneth Tyson Roberts a Llinos Dafis a gwnaethant waith ardderchog ohoni.  

 

Roedd Jay Rees, myfyrwraig yn gwneud ei Doethuriaeth yn ei mynychu am y tro cyntaf ac yn rhoi papur ynddi 
Dyma’i hargraffiadau: 
 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i’r rhai a drefnodd y digwyddiad ffantastig a deallus hwn. Ni ellid rhagori ar yr ystod o 
bynciau a thrafodaethau, a ddeilliodd o gefndiroedd amrywiol y cyfranogwyr. Roedd yr awyrgylch a grëwyd i rannu 

syniadau newydd yn gynnes, yn agored ac yn gyfeillgar. Yn ystod fy amser yn Aberystwyth, cyflwynais bapur ar y 
pwnc ‘Bob Baker’s Bird of the Week: Perceptions of Femininity at Swansea University in the 1960s.’ Roedd y cyfle 
gefais i gyflwyno’r papur hwn i unigolion o gyffelyb anian ac i alumni Abertawe yn amhrisiadwy. O’u hadborth, gallwn 
wneud rhai newidiadau ac ychwanegiadau angenrheidiol i’m dadansoddiad o fyfyrwragedd. At hyn, trwy fy 

nghysylltiadau â chyn-fyfyrwyr Abertawe, cynyddodd y posibiliadau o wneud mwy o gyfweliadau llafar ar gyfer fy 
astudiaeth.  
Mwynheais y papurau a draddodwyd gydol y ddau ddiwrnod yn fawr iawn: o’r dadansoddiad o gwiltiau clytwaith i 
drafodaethau ar fenywod dosbarth canol a’u mudoledd cymdeithasol yng Nghaerfyrddin. Cyflwynwyd fi i bynciau 

newydd a dulliau gwahanol o astudio Cymraësau. Roedd y gweithgareddau eraill yn ystod penwythnos y 
gynhadledd yn wych. Roedd y cinio yn hwyliog, a’r raffl a’r stondinau llyfrau. Roedd hi’n hyfryd cwrdd ag aelodau’r 
mudiad a gobeithiaf gydweithio’n agosach â chi yn y dyfodol.  
 

Y Pwyllgor newydd  
Ar ôl Cyfarfod Blynyddol mis Hydref, pwyllgor newydd AMC/WAW yw:   
Deirdre Beddoe  Llywydd 
Catrin Stevens  Cadeirydd 

Chris Chapman  Is-gadeirydd 
Avril Rolph  Ysgrifennydd 
Gail Allen  Trysorydd 
Sue Thomas  Ysgrifennydd aelodaeth 

Caroline Fairclough Golygydd y cylchlythyr 
Shan Robinson   Ysgrifennydd cofnodion 
Catrin Edwards, Dinah Evans, Elin Jones, Gwyneth Roberts, Jenny Sabine, 
Kate Sullivan, Sue Trevelyan Jones, a Val Wakefield. 

 
Ymgynghorwyr archifau: Susan Edwards and Rhian Diggins, ill dwy o 
Archifau Morgannwg 
 

 

Jenny Sabine, cyn-Gadeirydd yn trosglwyddo’r 

awennau i Catrin Stevens Cadeirydd newydd 

AMC. 



Dorethea Bate 1878-1951 
 

Ganwyd Dorethea Bate yn Nhŷ Napier, Stryd Spilman, Caerfyrddin ar yr 8fed 
Tachwedd 1878. Merch Henry ac Elizabeth Bate oedd hi; roedd ei thad yn Uwch-
arolygydd yr Heddlu yn Sir Gaerfyrddin. Pan oedd hi tua dwy flwydd oed symudodd 
y teulu i Green Hall ar gyrion y dref lle saif Teras Fountain Hall yn awr. Bu’r teulu’n 

byw yno tan oedd Dorethea tuag wyth mlwydd oed ac yna symudon nhw i Gellidywell 
ger Cenarth ar ymddeoliad ei thad. 
Chafodd Dorethea fawr iawn, os yn wir unrhyw, addysg ffurfiol ond ymddengys ei bod 
bob amser wedi gwirioni ar fywyd gwyllt a natur. Pan oedd hi’n bedair ar bymtheg 

oed, yn 1898, aeth i’r Natural History Museum yn Kensington a gofyn am swydd. Er ei bod yn ifanc a heb unrhyw 
gymwysterau, hi oedd y fenyw gyntaf i’w chyflogi mewn swydd wyddonol gan yr Amgueddfa. Nid yw’r gwaith a 
roddwyd iddi’n swnio’n ddeniadol iawn gan ei fod yn ymwneud â dethol a dosbarthu crwyn adar. Eto i gyd bu’n 
gweithio i’r Amgueddfa am hanner can mlynedd. 

Ffocws gwaith ei bywyd oedd ymchwilio sut a 
pham fod rhywogaethau gwahanol yn addasu ac 
yn newid. Aeth ati i wneud hynny trwy astudio 
ffosilau. Roedd ganddi ddiddordeb mawr hefyd 

mewn archaeoleg, ac felly, cynorthwyodd i 
ddatblygu gwyddor archaeswoleg.  
Yng nghwrs ei gwaith, arweiniodd gloddfeydd ar 
ynysoedd Cyprus, Creta, Malta ac eraill ym Môr y 

Canoldir. Does ryfedd iddi ddod yn arbenigwraig 
ar ddehongli’r hinsawdd.   
Bu’n ymchwilio hefyd yn Tsienia a Phalestina ac 
un o uchafbwyntiau ei gyrfa oedd darganfod olion 

eliffant wedi eu ffosileiddio ac esgyrn crwban cawr 
ym Methlehem. Cludwyd eu darganfyddiadau yn 
ôl i’r Amgueddfa yn Kensington.   
Yn 1940 cafodd ei hethol yn gymrawd y 

Gymdeithas Ddaearegol Frenhinol.  
Cyfyngodd yr Ail Ryfel Byd ar ei theithiau ond gweithiodd yng Nghangen Swolegol yr Amgueddfa yn Swydd Hertford 
a daeth yn Swyddog yng Ngofal yno. Parhaodd i weithio ac i ymchwilio tan ei marwolaeth yn Ionawr 1951.  
Roedd Dorethea Bate yn un o wyddonwyr pwysicaf ei chenhedlaeth, mae’r ffaith mai menyw ydoedd yn gwneud ei 

champ yn fwy o orchest fyth.   
 

Mary Thorley 
 

Dadorchuddiwyd plac glas er cof am Dorethea yng Nghaerfyrddin ar Ragfyr 6ed. http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-

wales-42242084 

 
Gwobr i arddangosfa Amgueddfa’r Fenni 
 

Llongyfarchiadau i Amgueddfa’r ar ennill gwobr flynyddol 
Prosiect Hanes Cymunedol Rhwydwaith Hanes 
Menywod am ei harddangosfa am Fenywod Sir Fynwy yn 
Gwneud Gwahaniaeth. Ymhlith y pynciau a drafodwyd 

roedd cyfraniadau menywod Sir Fynwy i’r mudiad 
rhyddfreinio menywod a’r mudiad Heddwch, yn ogystal 
â’u cyfraniadau parhaus i brosiectau lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol eraill.    

Mae’r arddangosfa ar agor tan 11eg Mawrth 2018.  
 

 

Dorothea Bate a gweithiwr mewn pwll ym Methlehem (? 1937). 
Hawlfraint Natural History Museum 

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, Archifau Richard Burton, Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth, Prifysgol Abertawe, 
Campws Singleton, Abertawe,,SA2  8PP 
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