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Rhybudd o godiad yn y tâl aelodaeth  
Mae’r graddfeydd tâl aelodaeth wedi aros yn un fath ers sefydlu’r Archif 20 mlynedd yn ôl. Fodd bynnag, mae 
costau wedi codi’n gyson ac mae’r Pwyllgor wedi penderfynu’n awr fod angen codi’r tâl aelodaeth ar gyfer 2017-
2018.  
 

Bydd yn godiad o £5 ar draws pob categori, fel a ganlyn: 
 

Aelodaeth gyffredin                      £15 
Wedi ymddeol/ myfyriwr/ di-waith  £10 
Sefydliadau/ cymdeithasau            £20 
 

Cost rhodd aelodaeth fydd: 1 flwyddyn £15, 2 flynedd £27, 3 blynedd £40 
 

Byddaf yn anfon rhybudd ym mis Mai at aelodau sy’n talu trwy Archeb Sefydlog yn gofyn iddynt lenwi a 
dychwelyd ffurflen Archeb Sefydlog newydd gyda’r graddfeydd newydd, yn barod i’w gweithredu o Dachwedd 
2017 ymlaen. Anfonir y nodyn atgoffa arferol yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn cynnwys y graddfeydd newydd 
at aelodau sy’n talu trwy ddulliau eraill. 
  
Parhewch i gefnogi Archif Menywod Cymru os gwelwch yn dda, mae eich aelodaeth yn bwysig iawn i ni.  
 

Sue Thomas  
Ysgrifennydd Aelodaeth 
 
Lleisiau o lawr y Ffatri’: Y Llyfr!  

Mae llyfr Catrin Stevens Voices from the Factory Floor, 
yn seiliedig ar gyfweliadau a gasglwyd trwy brosiect 
hanes llafar AMC ‘Lleisiau o lawr y Ffatri’ bellach wedi ei 
gyhoeddi. Amberley Press, £14.99 (pris gostyngol trwy 
catrinstevens@outlook.com). Mae’r llyfr yn archwilio 
cyfraniad menywod i’r diwydiannau gweithgynhyrchu 
wedi’r Ail Ryfel Byd. Cyflwynir naratif thematig o’r 
hanesion llafar unigol a thrafodir, nid yn unig oriau hirion, 
cyflogau isel, amodau gwaith anodd, heb reoliadau 
iechyd a diogelwch 
digonol, y ffatrïoedd, 
ond hefyd 
gydymddibyniaeth, 

cwmnïaeth, defodau 
dadleuol a bywyd 
cymdeithasol lliwgar 
y ‘merched ffatri’ 
dosbarth gweithiol 
bywiog hyn. Dyma 
gyfle i glywed a 

gwerthfawrogi 
lleisiau’r menywod 

anghyffredin, 
cyffredin hyn.  
 

Croesewir cyfraniadau i’r Cylchlythyr gan 
bob aelod. Os gallwch anfon eich 
cyfraniad yn ddwyieithog gwerthfawrogir 
hynny’n fawr. Anfonwch eich cyfraniadau 
at: 
newsletter@womensarchivewales.org 
 
Dyddiad derbyn defnydd i’r rhifyn 
nesaf: Dydd Gwener 26 ain Mai 2016 
 
Os hoffech gopi print mawr o’r Cylchlythyr 
hwn, yn Gymraeg neu’n Saesneg, 
cysylltwch â Caroline trwy’r cyfeiriad 
ebost uchod neu ar y ffôn 01873 890540. 
 
Golygwyd y cylchlythyr hwn gan Caroline 
Fairclough, ac fe’i cyfieithwyd gan Catrin 
Stevens. 
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Casgliadau Gwaith Rhyfel Menywod yn yr Imperial War Museum 

 

Ar yr olwg gyntaf, nid yw’r Imperial War Museum, sy’n dathlu ei 
chanmlwyddiant y mis hwn, yn ffynhonnell amlwg ar gyfer hanes 
menywod. Fodd bynnag, o’r cychwyn cyntaf, roedd bwriad clir i 
gofnodi gwaith menywod ym mhob agwedd o’r rhyfel. Sefydlwyd 
yr amgueddfa ym mis Mawrth 1917; ar 4ydd Ebrill penodwyd 
Agnes Conway, (yn ddi-dâl ac yn ddim ond 32 oed, i redeg Is-
bwyllgor Gwaith Menywod yr Amgueddfa a chyfarfu’r pwyllgor ar 
26ain Ebrill, 1917. Roedd Agnes Conway wedi drafftio polisi 
casglu uchelgeisiol eisoes i gofnodi gweithgarwch menywod yn 
y rhyfel: byddai casgliadau o luniau, pamffledi ac adroddiadau 
llawysgrif o bob mudiad i fenywod a chan unigolion arwyddocaol, 

gyda lluniau o’r nodweddion allweddol. Cyn hir, ychwanegwyd siartiau, bathodynnau, enghreifftiau o waith 
gweithwyr ffatrïoedd arfau a gwaith celf gwreiddiol (llawer ohono gan artistiaid benywaidd) at y casgliad hwn.  
 Gweithiodd y pwyllgor yn galed iawn, gan ofyn i bawb posibl am ddefnyddiau (roeddent yn fenywod dosbarth 
canol ac uwch a chanddynt gysylltiadau da) ond comisiynwyd defnyddiau yn ogystal.  Ymwelodd ffotograffwyr 
swyddogol â phob rhan o Brydain, gan gofnodi gwaith menywod ym mhob math o ddiwydiant, yn gwasanaethu, 
megis yn glanhau ffenestri, yn y lluoedd arfog ac ym maes cludiant. At hyn, ceisiasant gasglu lluniau pob menyw 

fu farw yn gwasanaethu ei gwlad. Lwyddon nhw ddim i dynnu llun pob un 
o’r 687 menyw hyn, sef y cyfanswm swyddogol (mae enwau newydd yn dod 

i’r fei yn gyson) 
ond mae gennym 
ddelweddau o nifer 
o Gymraësau; yn 

bennaf 
gweithwragedd y 
ffatrïoedd arfau a 
nyrsys a fu farw, 
1914-1920. Mae’r 
Amgueddfa yn 
cadw gohebiaeth â 

pherthnasau 
agosaf y 

menywod, sy’n cynnig mwy o wybodaeth, fel gyda llythyr mam  Gladys 
Pritchard o Abertawe, gweithwraig ffatri arfau a fu farw o’i gwenwyno gan 

TNT. Ymddengys enw Gladys ar restr yr IWM o enwau gweithwyr a fu farw trwy wenwyno yn y Rhyfel, ond nid 
oes cofnod arall amdani.   
Diolch i’r casgliad hwn hefyd mae gennym lun 
Florence Howard, y nyrs gyntaf o Gymru i farw yn y 
rhyfel, yn Nhachwedd 1914, ac o Jennie Williams 
VAD, yr hynaf mae’n debyg. Roedd hi’n 45 oed pan 
fu farw yn Ffrainc yn 1919. Mae llythyr cysylltiedig 
chwaer Florence yn adlewyrchu teimladau teuluoedd 
mwyafrif y menywod: ‘Thank you for the honour done 
to one who gave her life in nursing the wounded 
soldiers’. 
Mae llawer o luniau hefyd o fenywod mewn pob math 
o iwnifform neu yn eu dillad sifiliad ‘gorau’ ac a 
ymgymerodd â phob math o waith rhyfel. Cynigiai’r 
rhyfel gyfleoedd lawer i gael swyddi newydd â thâl 

da, a chyfleoedd i fenywod dosbarth canol ac uwch i wynebu heriau newydd. Caiff pob un o’r rhain eu cynrychioli 
yma.   
 

hats and coats IWM Q 110224 



Yn anochel efallai ni pharhaodd y dyddiau da i’r Casgliadau Menywod. Caewyd yr adran yn 1920, a gwasgarwyd 
y casgliadau i rannau eraill yr amgueddfa, yn enwedig i’r Llyfrgell. Fodd bynnag, gellir eu harchwilio o hyd a’u 
gweld ar y wefan: http://www.iwm.org.uk/collections. Nid yw pob eitem wedi ei digideiddio, ond mae rhai 
cannoedd ohonynt. Fel ffynhonnell hanes menywod yn y cyfnod hwn o newid aruthrol nid oes ei gwell.  
Isod ceir enghreifftiau o gyfres am fenywod yn gweithio: ‘mewn gwaith briciau yn ne Cymru’, ar y chwith a 
gweithwyr llenfetel yng Ngweithfeydd Tunplat Beaufort yn Nhreforys, de Cymru, y ddau gan ffotograffwyr 
swyddogol y casgliad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gan IWM mae hawlfreintiau’r delweddau. Am wybodaeth bellach am Gasgliadau Gwaith Rhyfel Menywod 
gweler: http://www.iwm.org.uk/history/a-closer-look-at-the-womens-work-collection 
 

Caroline Fairclough 
 
Dyddiad i’ch Dyddiadur: Sesiwn yr Archif yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 

 

Yn dilyn llwyddiannau mawr sesiynau’r Archif yn ein Heisteddfodau Cenedlaethol diweddar mae gennym wledd 
wedi ei pharatoi ar eich cyfer yn Ynys Môn 2017. Bydd yr actor a’r awdures, Manon Eames, yn talu teyrnged i 
waith dau hanesydd a wnaeth gymaint i ymchwilio hanes cyswllt merched a’r môr yng Nghymru: sef ei thad, 
Aled Eames (1921-96), awdur Gwraig y Capten [1984]  a’r athro Robin Evans (1956-2014), awdur Merched y 
Môr – Hanes merched Cymru a’r Môr, 1750 hyd heddiw [2013]. Teitl ei sgwrs fydd ‘Merched, Môn a’r Môr’ a 
chaiff ei thraddodi ym Mhabell y Cymdeithasau 2 am 12.30, ddydd Gwener, 11eg Awst. CROESO.  
 
Y Mudiad Rhyddid Menywod yn ne Cymru: cais am gymorth 
 

Mae Dr Sue Bruley o Brifysgol Portsmouth yn chwilio am gofnodion a defnyddiau ar gyfer ei llyfr am y mudiad 
rhyddid menywod. Dywed ei bod yn awyddus iawn i gynnwys defnyddiau am Gymru yn ei llyfr ond na fu’n 
llwyddiannus hyd yn hyn, er bod ganddi gof o chwilio drwy archif AMC a gweld bod gan Archifdy Morgannwg 
ddefnydd perthnasol. Mae wedi darllen trawsysgrifau prosiect y Llyfrgell Brydeinig am Ddiwrnod Tystion MRhM 
yng Nghaerdydd (tua 2008/9). Mae wedi darllen y copïau o gylchlythyron AMC sydd yn y  Feminist Library yn 
Llundain, yn Llyfrgell Menywod yr LSE ac yn Archifau Ffeminyddol y Gogledd a’r De. Felly mae’n chwilio am 
ddefnyddiau perthnasol i Gymru am y MRhM – yn enwedig am fenywod dosbarth gweithiol – atgofion, papurau 
personol, cofnodion am ymgyrchoedd lleol a.y.b. Os gallwch chi helpu cysylltwch â sue.bruley@port.ac.uk. os 
gwelwch yn dda.  
 

Gweithwyr Arfau Rhyfel Rotherwas, Swydd Henffordd 

 

Daeth cais arall am wybodaeth oddi wrth Delith Thorpe a Barry Mayne. Mae’r ddau 
yn chwilio am wybodaeth am fenywod fu’n gweithio mewn ffatri arfau rhyfel yn ystod 
y ddau ryfel byd. Daw Barry o Abertawe a gŵyr fod llawer o Gymraësau, gan gynnwys 
ei fam, wedi gweithio yn Rotherwas. Am wybodaeth bellach ewch i 
rotherwasmunitionshereford.co.uk 
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Merched y Wawr yn Dathlu’r Aur, 1967-2017  
 

Ym mhentref bach Y Parc, ger y Bala, yn 1967 y dechreuodd pethau. Yn y 60au hefyd y sefydlwyd Cymdeithas 
yr Iaith Gymraeg ac y gwelwyd newidiadau mawr yn statws menywod a’r ymgyrchu dros iawnderau sifil yn 
America.  
Yn Y Parc, felly, yn ystod gaeaf 1966-67, sylweddolodd aelodau cangen leol Sefydliad y Merched nad oedd 
modd cael gohebiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg nac yn ddwyieithog gan y mudiad hwnnw ac y penderfynwyd 
torri’n rhydd a sefydlu mudiad newydd, uniaith Gymraeg i fenywod Cymru. Cynhaliwyd cyfarfod gwefreiddiol a 
arweiniwyd gan Sylwen Lloyd Davies, 
Llywydd Anrhydeddus presennol 
Merched y Wawr a Zonia Bowen,  
Saesnes a gofleidiodd y bywyd 
Cymraeg yn Y Parc, yn ystod 
Eisteddfod Genedlaethol Y Bala 1967 
a thros nos agorodd canghennau fel 
madarch ledled y wlad.  
Hanner can mlynedd yn ddiweddarach 
mae gan y mudiad dros 250 o 
ganghennau a chlybiau Gwawr i’r 
aelodau iau, ar hyd a lled Cymru ac 
mae’r rhain yn cynnal rhyngddynt tua 4,000 o gyfarfodydd a gweithgareddau i fenywod trwy gyfrwng y Gymraeg 
bob blwyddyn. Mae croeso arbennig a thwymgalon i ddysgwyr y Gymraeg yn holl weithgarwch y mudiad.  
 Eleni, i Ddathlu’r Aur, llwyddwyd i gael grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i groniclo’r hanes ac i ddigideiddio 
dogfennau a lluniau pob cangen, rhanbarth a’r genedlaethol ac i gyfweld ag aelodau dylanwadol. Mae’n dasg 
enfawr ond trwy gydweithio â Chasgliad y Werin Cymru daw’r Archif amhrisiadwy hon yn hygyrch i bawb yn 
fuan. Mae’n stori o lwyddiant rhyfeddol a chaiff y brwdfrydedd a’r afiaith ei adlewyrchu ymhellach ym Mhaneli 
Celf hardd Dathlu’r 50, mewn rhaglen ddogfen arbennig ar S4C ac mewn rhifyn dathliadol o gylchgrawn Y Wawr. 
Braf gwybod y bydd hanes hanner can mlynedd gyntaf Merched y Wawr ar gof a chadw am byth, yn dystiolaeth 
o ymgyrchu menywod dros ddyfodol yr iaith Gymraeg. 
 
Catrin Stevens (Cyn-lywydd Cenedlaethol 2000-02) 
 

Menywod a Heddwch: Gweithgarwch yn ne Cymru ac yn ne-orllewin Lloegr 1914 - 2017 

Cynhelir yr ysgol undydd hon, a drefnir gan Archif Menywod Cymru, cangen De Orllewin a de Cymru Rhwydwaith 
Hanes Menywod ac Amgueddfa’r Fenni, ar ddydd Sadwrn, 13eg Mai o 10.00 tan 4.30 yng Nghanolfan Melville, 
y Fenni. Ymysg y siaradwyr bydd Lucienne Boyce ac Elaine Titcombe o’r Rhwydwaith; Caroline Fairclough o 
AMC a Jane Harris o Gymru dros Heddwch. At hyn, bydd trafodaeth banel Cofio Greenham, ac arddangosfa o 
faneri a memorabilia eraill y mudiad heddwch. Cost y diwrnod fydd £7, yn cynnwys cinio. Derbynnir taliadau ar 
y diwrnod, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw.  
 

I archebu lle a chael gwybodaeth bellach cysyllter â Caroline Fairclough (caroline_faiclough@yahoo.co.uk). 
 

Mae’r ysgol undydd hon yn rhan o raglen 
arddangosfa’r Amgueddfa, Monmouthshire 
Women Making Change, a fydd yn rhedeg tan fis 
Mawrth 2018. 
Mae’r arddangosfa yn dathlu nid yn unig 
enwogion benywaidd Sir Fynwy, gan gynnwys 
Margaret Haig Thomas (Arglwyddes Rhondda), 
menywod  enwog gynt ond a aeth yn angof, fel yr 

awdures droseddau Ethel Lina Thomas ond menywod nodedig y gwyddys amdanynt yn lleol. At hyn, mae’n 
olrhain datblygu’r mudiadau rhyddfreinio a heddwch yn Sir Fynwy, a lle grwpiau proffesiynol a chymdeithasol yn 
hanes menywod de-ddwyrain Cymru.  
 

Aelodau cyntaf Merched y Wawr Cangen Y Parc 1967 

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