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Avril Rolph (24 Ebrill 1945 - 28 Mehefin 2018): Is-lywydd Anrhydeddus 
AMC/WAW – a llawer, llawer mwy. 
 

Roedd Avril nid yn unig yn aelod sylfaenol o Archif Menywod Cymru, roedd 
yno adeg ei chenhedlu - gyda’r prosiect ymchwil i gofnodi hanes yr ail don o 
ffeministiaeth, y gweithiodd arno gydag Ursula Masson ac a ddangosodd yr 
angen dybryd i gasglu a diogelu cofnodion hanes menywod yng Nghymru. 
Roedd Avril yn llyfrgellydd proffesiynol a daeth â’i sgiliau cofnodi manwl gywir 
i’w gwaith gydag AMC/WAW. Hi oedd ein Hysgrifennydd cyntaf. Pan fu Ursula 
farw yn 2008, cymerodd hi’r Gadair mewn cyfnod trist ac anodd. Eto yn ei rôl 
ddiweddarach yn Ysgrifennydd Gweinyddol y gwelwyd talent Avril i ddeall a 
dehongli materion cyfreithiol, a chwaraeodd ei chraffter a’i manylder ran 
allweddol yn natblygiad yr Archif. Arweiniodd ni yn llwyddiannus trwy broses 
cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau ac yna ein cais i ddod yn Fudiad 
Corfforedig Elusennol (CIO). Roedd ei gwybodaeth dechnegol yn amhrisiadwy 

wrth gynllunio ein gwefan newydd. Gydol yr amser at Avril y byddem yn troi am gyngor ar nifer o bynciau, a’i 
geiriau doeth ond tawel fyddai’n ein llywio. Fel y dwedodd Deirdre Beddoe unwaith, Avril oedd craig Archif 
Menywod Cymru. Mae ei marwolaeth yn gadael bwlch enfawr yn ein mudiad.   
Ymhlith diddordebau ymchwil Avril roedd hanes menywod, yn enwedig yn yr 20fed ganrif, menywod mewn 
llyfrgelloedd, a hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Ysgrifennodd fywgraffiad byr o’r brifathrawes 
ffeministaidd Emily Phipps, ac roedd wrthi’n ddiweddar yn gweithio ar hanes y mudiad rhyddfreinio yn Abertawe. 
Dair blynedd yn ôl, penderfynodd Avril, a fabwysiadwyd yn faban, gysylltu â theulu ei mam enedigol. I’w 
llawenydd a’i syndod, roedd ei mam yn dal yn fyw. Tyfodd perthynas glos a chariadus rhyngddynt yn fuan a 
darganfu Avril fod ganddi chwaer a brawd, nithoedd a neiaint. 
Roedd Avril yn adnabyddus ac yn hoff gan lawer, fel y tystiodd y llu teyrngedau iddi. Bydd y rhai ohonom a oedd 
yn ffrindiau agos yn gweld chwith hebddi. Ond gwelir ei cholli yn bennaf gan ei mam, Joan, ac Angela, ei phartner 
am 45 mlynedd. 
 

Jenny Sabine. 
 

Ail-greu helynt y swffragetiaid yn Llanystumdwy, dydd Sadwrn 23ain Mehefin 
Prif nod y digwyddiad hwn oedd dathlu canrif ers i ferched ennill hawl statudol i bleidleisio, gan gofio hefyd fod 
gwrthdaro trawiadol wedi digwydd rhwng ymgyrchwyr yr WSPU a’r werin leol adeg agor Neuadd Llanystumdwy 

gan Lloyd George ‘eilun y genedl’ 
ar 21 Medi 1912.  
Yn ystod y diwrnod traddodwyd 
sgyrsiau difyr gan Neil Evans a 
Lowri Ifor, y naill yn rhoi cefndir yr 
ymgyrch dros y bleidlais i fenywod 
a’r llall yn sôn am Ddeiseb 
Heddwch 1923-24. At hyn bu Nia 
Powell yn trafod disgynyddion 
benywaidd diddorol Margaret Lloyd 
George gydag Elizabeth Lloyd 
George. Enillwyd y gystadleuaeth 
gelf ar Ymgyrch y Bleidlais gan 

ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Beddgelert a rhannwyd yr ail wobr rhwng Rhiannon Wood a Daniel Jepson o 
Ysgol Llanystumdwy. Cynhaliwyd Sioe ar Daith gydol y diwrnod a chafwyd rhai eitemau newydd ar hanes 



menywod i’w sganio. Roedd yno arddangosfa ardderchog ar yr Ymgyrch dros y Bleidlais a hanes ‘Merched y 
Sgrech a’r Twrw’ a ddarparwyd gan Lyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor. Roedd cyfle hefyd i wneud rosettes 
i’w gwisgo yn nrama’r prynhawn. 
Uchafbwynt y digwyddiad oedd ‘ail-greu’ digwyddiadau dramatig 1912. Martsiodd y rhai oedd yn cymryd rhan, 
wedi eu gwisgo yn sashys a rosettes y WSPU a’r rhai a oedd yn gwrthwynbeu canatiâu’r bleidlais i fenwyod yn 
dyrfa swnllyd at bont Llanystumdwy ac yna ar fws hen-ffasiwn i orsaf Cricieth. Unwaith eto, eglurodd Neil Evans 
gefndir yr helynt a bu ‘plismyn’ yn gwarchod y swffragetiaid rhag llid y dyrfa.  
Bu’r digwyddiad yn llwyddiant mawr. Mynychodd tua 150 y gweithgareddau amrywiol ac ymwelodd 70 ag 
Amgueddfa Lloyd George. Roedd hwn yn ddigwyddiad llawn hwyl a ddaeth â hanes yn fyw ac a gododd broffil 
hanes menywod yng Nghymru.        Nia Powell 
 

Taith Gerdded Treftadaeth Menywod yn Aberystwyth 
 

 Cynhaliwyd y daith gerdded ar ddydd Sadwrn 7fed Gorffennaf - yn Gymraeg yn y bore (gyda Heulwen Davies 
yn tywys) ac yn Saesneg yn y prynhawn (gyda Gwyneth Roberts yn arwain). Enynnodd y ddwy daith lawer o 
ddiddordeb - llanwyd pob lle arnynt ac roedd rhestr wrth gefn - ac ymddengys i bawb a’u mynychodd fwynhau 

clywed am hanes menywod yn y dref. 
Cychwynnodd, a daeth y daith i ben, yn Amgueddfa Ceredigion, gan fynd o gwmpas 
y dref ac i fyny’r prom a dychwelyd i’r Amgueddfa am baned a chacen (a 
werthfawrogwyd yn fawr). Gwnaeth y menywod y soniwyd amdanynt eu marc mewn 
sawl maes: roeddent yn cynnwys cantores opera a fu’n Is-gadeirydd CND Cymru, 
cerflunydd pren a ymgyrchodd dros hawliau’r anabl, bardd a phregethwraig a 
hwyliodd y moroedd mewn ketch, nofelydd llwyddiannus dros ben a redai gwmni 
drama, botanegydd o fri, cyfreithwraig arloesol yn y Caribî a rheolwraig sinema a 
enillodd wobr gan Columbia Pictures. A, chan fod y daith wedi ei threfnu i nodi 100 
mlynedd ers i (rai) menywod ennill y bleidlais, soniwyd hefyd am ddyn a ymgyrchodd 
yn ddiflino dros ryddfreinio menywod, golygydd y papur lleol yn ystod y 30 mlynedd 
cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu Mary Lloyd Jones yn sôn am ei gwaith yn artist i’r ddau 

grŵp, ac felly hefyd Tegwen Morris am hanes a gweithgareddau Merched y Wawr; cyfarfu Sue Jones Davies â’r 
criw Cymraeg i drafod ei gyrfaoedd yn actor, cynghorydd tref ac ymgyrchydd dros fudiadau ffoaduriaid. 
Darllenodd Martha Morse, myfyrwraig yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu’r Brifysgol ddwy gerdd 
gan y bardd o ddechrau’r 19eg ganrif, Elizabeth Crebar a dau lythyr gan fyfyrwraig yn disgrifio bywyd mewn 
neuadd breswyl i ferched yn 1900. Ar y ddwy daith roedd ymdeimlad real o ddiddordeb a mwynhad, a dwedodd 
sawl un o’r mynychwyr a oedd wedi adnabod rhai o’r menywod a grybwyllwyd, mor falch yr oeddent nad oedd 
llwyddiannau eu ffrindiau wedi mynd yn angof.  Cynhyrchwyd Ap (trwy Aberystwyth ar y Blaen) y gellir ei 
lawrlwytho a llyfryn y gellir cael copi ohono am ddim o Amgueddfa Ceredigion neu ei lawrlwytho o’n gwefan fel 
y gall unrhyw un sydd â diddordeb ddilyn y daith eu hunain. Crëwyd delwedd clawr y llyfryn a’r Ap gan yr artist 
Hannah Davies a chyfieithwyd y ddau gan Eurwen Booth.   Gwyneth Roberts. 
 

Menywod mewn Marmor: Caerdydd – pwy nesaf?   Dydd Gwener 10fed Awst 

Dyma’r seithfed tro i’r Archif gynnal digwyddiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol a hynny yn y Senedd, Bae Caerdydd. 

Cafwyd cryn drafod eleni ar ddiffyg cerfluniau i fenywod yng Nghymru ac yn rhyngwladol, felly penderfynwyd 
mynd ar y trywydd hwn a chanolbwyntio ar ein prifddinas.  Dewiswyd pum menyw a oedd yn haeddu eu coffáu 
ar ffurf cerflun a gofynnwyd i bum hanesydd / ymgyrchydd eu cyflwyno. Gwahoddwyd 
Sara Huws o’r Amgueddfa Genedlaethol atom i ddechrau’r drafodaeth ar sail ei blog 
bywiog ac angerddol ar y pwnc hwn. Ac felly cyflwynodd Dr Elin Jones - Hester 
Millicent Hughes MacKenzie, addysgwraig ac ymgyrchydd dros y bleidlais a’r fenyw 
gyntaf o Gymru i sefyll etholiad yn 1918; yr Athro Emeritws Jane Aaron – Kathleen 
Freeman, ysgolhaig yn y clasuron a gyhoeddodd 27 nofel dditectif dan y ffugenw 
‘Mary Fitt’, a deg nofel arall; Non Vaughan Williams – Nan Davies, y ddarlledwraig a 
gyrhaeddodd safle uchel o fewn y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig; Helen Mary 
Jones – Val Feld, cyn AC ac ymgyrchydd dros hawliau cyfartal a’r bleidlais dros ‘Ie’ 
yn refferendwm Cymru; a Dr Siân Rhiannon Williams – Betty Campbell y fenyw ddu 
gyntaf i fod yn Brifathrawes (yn ysgol Mount Stuart gerllaw) yng Nghymru ac 
ymgyrchydd dros gydraddoldeb hiliol. Roedd pob dadl yn argyhoeddi – diolch i bob 

Betty Campbell 
Edited by Caroline Fairclough [caroline_fairclough@yahoo.co.uk], translated by Catrin Stevens 



un o’r siaradwyr am eu cyflwyniadau caboledig. Roedd papurau pleidleisio wedi eu paratoi a Betty Campbell 
ddaeth i’r brig. Bu’r sesiwn yn hwyl ac eto roedd ochr ddifrifol iddi gan ei bod yn tanlinellu’r bwlch mawr sydd 

rhwng cydnabyddiaeth deilwng yn y byd cyhoeddus i 
gyfraniadau dynion a menywod. Llwyddwyd i gael cryn 
gyhoeddusrwydd i’r digwyddiad - ar y bore Gwener daeth yr 
actores Pippa Moss atom yn gerflun byw wedi ei gwisgo fel 
Amelia Earhart ac yn dal poster yn gofyn ‘Ond ble mae 
cerfluniau menywod Caerdydd?’ ar risiau’r Senedd. I dynnu 
sylw ati gwisgodd Mared Pugh-Evans fel swffragét a bu’n 

rhannu taflenni ymysg Eisteddfodwyr.   Catrin Stevens 

 

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig: Ysgol Pen-boyr yn cipio’r wobr  

Unwaith eto eleni llwyddwyd i gynnig gwobr yng nghystadleuaeth 
Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. Cystadlodd dros drigain o 
ysgolion ledled Cymru eleni am wobrau nodedig a noddwyd gan 
Sefydliadau Hodge a Moondance a chan gymdeithasau hanes lleol 
a sefydliadau treftadaeth eraill. Yn y Seremoni Wobrwyo ym 
Mhrifysgol De Cymru ar 6ed Gorffennaf enillwyd ein gwobr ni gan 
Ysgol Gynradd Pen-boyr, Sir Gaerfyrddin am brosiect ardderchog 
am Sarah Jane Rees neu Cranogwen, un o fenywod pwysicaf ac 
eithriadol hanes Cymru ac a aned yn Llangrannog gerllaw. Enillodd 
yr ysgol wobr Casgliad y Werin am ragoriaeth ddigidol hefyd ac un 
o’r tair tarian a roddwyd i’r prosiectau ysgol gynradd gorau. Yn rhan 
o’r prosiect roedd y disgyblion eisiau darganfod beth oedd wedi 
digwydd i’r Gadair a enillodd Cranogwen yn yr Eisteddfod. Buon 
nhw’n trydar ac yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. 
Roeddent wrth eu bodd gyda’r ymateb a daeth newyddion fod y 
Gadair yn ddiogel yng Ngholeg Trefeca ger Aberhonddu.  Bu ffilm-wneuthurwyr AMC ar gyfer ein prosiect ‘Canrif 
Gobaith’ yn ffilmio’r disgyblion yn ymchwilio’u prosiect. Llongyfarchiadau mawr Pen-boyr. 

Cynhadledd Ryngwladol - Dydd Sadwrn 6ed Hydref 

Yr Ysgol Reolaeth, Campws Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe, SA18EN 

 

 Ar ddydd Sadwrn ein Cynhadledd Flynyddol ar Hydref 6ed eleni byddwn yn cynnal digwyddiad arbennig iawn i 
ddysgu mwy gan gyd-haneswyr am hanes menywod mewn rhannau eraill o’r DU ac Ewrop. Mae gennym 

siaradwyr ardderchog ar eich cyfer, felly dewch i’n cefnogi - byddai’n braf iawn gweld y 
ddarlithfa’n llawn ar gyfer y siaradwyr enwog hyn. A chroeso i’chi ffrindiau hefyd!   
 Dr Diane Atkinson [Ch], awdur Rise Up, Women! The Remarkable Lives of the 
Suffragettes (Bloomsbury 2017 £30) fydd yn agor y Gynhadledd. Mae Diane yn 
darlithio’n gyson am y swffragetiaid mewn cynadleddau ac wedi ymddangos ar raglenni 
teledu ac ar y radio. Bu’n ymgynghorydd ar y ffilm Suffragette. Hi hefyd yw awdur Funny 
Girls: Cartooning for Equality (Penguin, 1997). Bydd hi’n arwyddo copïau o Rise Up, 
Women! yn dilyn ei darlith am thema’r llyfr. 

Mae Dr Merete Ipsen [D] yn ymuno â ni o Ddenmarc a theitl ei sgwrs fydd ‘The Gendered 
Democracy in Denmark - told from the perspective of the Women’s 
Museum in Denmark’. Roedd Merete, sy’n seicolegydd o ran 
hyfforddiant, yn gyd-sylfaenydd yr Amgueddfa Menywod – 
Kvindemuseet yn Aarhus yn 1983 a hi yw’r Cyfarwyddwr o hyd. 
Mae’n awdur nifer o lyfrau. Ymysg ei rolau eraill mae ar bwyllgor 
cenedlaethol UNESCO Denmarc.   
Bu gan y Glasgow Women’s Library gysylltiadau clos ag Archif Menywod Cymru ers tro 
a Sue John [Ch] yw un o’r Uwch-reolwyr. Dyma’r unig Amgueddfa Achrededig am hanes 
menywod yn y DU. Hi fu’n rheoli prosiect y rhaglen adnewyddu cyfalaf pedwar-cyfnod 

gwerth £1.8 miliwn yn ddiweddar ac roedd ar restr fer yr Art Fund fel Amgueddfa’r Flwyddyn yn 2018. Bydd Sue 
yn siarad am ‘The Making of the Feminist Museum’ 

Disgyblion Ysgol Pen-boyr gyda’r Pennaeth Dr 
Carol James Catrin Stevens and Chris Chapman.  

 



Ar hyn o bryd mae Dr Margaret Ward [D] yn Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Queen's, Belfast. Yn 
2014 enillodd Margaret radd anrhydeddus Doethur yn y Gyfraith gan Brifysgol Ulster 
am gyfrannu at hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod. Mae’n awdur sawl llyfr, yn eu plith 
Unmanageable Revolutionaries: women and Irish nationalism a’i diweddaraf Hanna 
Sheehy Skeffington: suffragette and Sinn Féiner, her memoirs and political writings 
(2017).  ‘Winning the Vote: the Irish Suffrage Movement’ fydd thema ei darlith. 

Siaradwraig olaf y diwrnod fydd Dr Helle Sigh o Ddenmarc [Ch]. 
Mae prif themâu ei hymchwil ym meysydd hanes diwylliannol a 
chymdeithasol ond yn ystod y saith mlynedd ddiwethaf mae 
wedi canolbwyntio ar hanes morol Denmarc ac yn rhyngwladol.  Bellach mae’n bennaeth 
ymchwil yn Amgueddfa Frigatten Jutland, Ebeltoft. Bydd ei darlith “Immortal mother and 
benefactor” Honorable dwellings for unmarried noblewomen and the dynamics of 
donations among the Danish elite from 1699-1745’ yn adlewyrch maes ei doethuriaeth. 
Ar y nos Sadwrn bydd Cinio rhyddfreinio’r Gynhadledd yng Ngwesty’r Towers a bydd Jen 

Wilson, Treftadaeth Jazz Cymru a’r Côr Rhyddfreinio yn ein diddanu. 
Ar ddydd Sul 7fed Hydref byddwn yn cynnal ein 21ain Cynhadledd Flynyddol yn edrych ar hanes menywod yng 
Nghymru. Unwaith eto eleni mae gennym gymysgedd rhyfeddol ac eclectig o haneswyr proffesiynol ac amatur 
yn trafod ystod eang o bynciau yn ymwneud â hanes menywod.  
Ymunwch â ni yn y Gynhadledd. Peidiwch â cholli’r digwyddiad arbennig hwn! Am wybodaeth bellach am y 
rhaglen ac i lawrlwytho ffurflen archebu lle ewch i’n gwefan www.womensarchivewales/events.org  
 

Taith Heddwch  
 

Roedd Gŵyl y Banc, dydd Llun 27ain Awst, yn ddiwrnod emosiynol 
i lawer ohonom. Dyma’r union ddiwrnod yn 1981 y cychwynnodd 
grŵp o fenywod o Gaerdydd i gerdded i Gomin Greenham i 
brotestio yn erbyn lleoli taflegrau Cruise UDA yno. Ein nod eleni 
oedd coffáu effaith a dylanwad gwersyll heddwch Comin Greenham 
ledled y byd. Yng Nghymru y dechreuodd y fenter. Pedair menyw o 
orllewin Cymru gafodd y syniad. Roedden nhw’n gofidio am amlhau 
arfau niwclear yn y cyfnod hwn ac am ddyfodol eu plant. Siaradodd 
dwy o’r menywod hyn, Ann Pettitt a Karmen Thomas, yn ein digwyddiad.  Felly hefyd Sue Lent, a fwriadai 
gerdded cyn belled â Chasnewydd yn unig gyda’i mab bach mewn pushchair yn wreiddiol, 
ond a ysbrydolwyd gan ethos y grŵp i gerdded yr holl ffordd. Siaradwraig arall oedd Steff 
Greedy a sylweddolodd ei bod ar ochr anghywir y ffens yn Greenham ac a adawodd y fyddin. 
Rhoddodd Bethan Sian Jones o Brifysgol Aberystwyth wersylloedd Greenham a Breudeth 
yng nghyd-destun hanesyddol y Rhyfel Oer. A cherddoriaeth - caneuon heddwch gan 
Heather Jones a’r Côr Cochion yng Nghaerdydd, a chan Frankie Armstrong yng Nghas-
gwent. Daeth y caneuon â chymaint o atgofion yn ôl am fudiad heddwch yr 1980au. Roedd 
yn ddiwrnod uchel-geisiol a chymhleth. Cychwynnodd rhai o Abertawe mewn bws am 8.30 
yb, adlais o’r hyn yr arferem ei wneud ’slawer dydd. Roedd wynebau cyfarwydd o’r dyddiau 
gynt yno. Ymgasglodd 60 o bobl am ddwy awr yng Ngherddi Alexandra tu ôl i Neuadd Dinas 
Caerdydd, i wrando ar areithiau a cherddoriaeth, ac i siarad â hen ffrindiau. Ymunodd mwy o bobl â ni ar y bws 
o Gaerdydd i’r Drill Hall yng Nghas-gwent, lle roedd arddangosfeydd a rhagor o gyfranogwyr. Ac roedd baneri. 

Uchafbwynt y diwrnod oedd cerdded ar Bont Hafren, gan ail-greu’r 
darlun eiconig o’r daith gerdded wreiddiol yn 1981. Roedd yn olygfa 
hardd yn yr heulwen, gyda’r ddwy faner liwgar a grëwyd gan 
ddisgyblion ysgol yn y Fenni yn ein gweithdy yn Ebrill, a baner newydd 
arbennig gan Thalia Campbell, ar gyfer ein digwyddiad. Cariodd Lucy, 
merch Thalia y faner hon, gan gofio mai yn ei harddegau yr oedd hi ar 
y daith wreiddiol. Dwedodd Karmen wedi’r digwyddiad iddo 
‘adlewyrchu ysbryd y diwrnod hwnnw flynyddoedd yn ôl’. I lawer 
ohonom roedd yn ein hatgoffao’n hieuenctid; ac i bob un yn atgof o 

greadigrwydd menywod mewn protest.    Gail Allen 

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

 


