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Y Ffliw Sbaenaidd – prif laddwr menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf 
 

Yn ystod 1918 rydym wedi dathlu rhyddfreinio rhai menywod a 
chanmlwyddiant diwedd y Rhyfel ar 11eg Tachwedd. Y mae hefyd yn nodi 
canmlwyddiant cychwyn pandemig ffliw Sbaenaidd 1918 – 19, a laddodd 
lawer mwy o bobl ledled y byd na’r Rhyfel ei hun. Gan mlynedd yn ôl roedd 
yr haint ar ei waethaf yn Ewrop.  
Nid yw’n sicr sut yn union y cyrhaeddodd yr haint Brydain, a Chymru’n 
benodol. Efallai i’r firws gael ei gario yma o UDA wrth i luoedd Americanaidd 
ymuno yn y Rhyfel. Yn sicr cafodd ei ledaenu gan symudoledd y bobl yn 
ystod y Rhyfel. Gwelwyd yr haint ym Mhrydain ac Ewrop yng ngwanwyn 
1918; epidemig difrifol, ond nid anghyffredin, o’r ffliw. Yna ailymddangosodd 
ddechrau’r hydref ar ffurf wahanol iawn. Yn wahanol i’r ffliw confensiynol 
byddai’r firws yn ymosod nid yn unig ar yr oedrannus a’r ifanc iawn ond ar 
bobl ifanc rhwng 24 a 35 oed, oedran mwyafrif y dynion a’r menywod a 
wasanaethai yn ystod y Rhyfel. 
Roedd nyrsys mewn sefyllfa arbennig o beryglus. Cofnodir ugain o nyrsys a 
fu farw o’r ffliw ar wefan Menywod, Cymru a’r Rhyfel; yn eu plith Hilda 
Downing o’r Drenewydd, Hannah Dunlop Mark o Ben-y-bont a Rosina Lloyd, 

man geni anhysbys - bu’r tair farw ar 10fed Hydref 1918. Daliodd sawl un y ffliw oddi wrth y cleifion yn eu gofal, 
gan gynnwys Lily Jenkins o Rydaman a Hylda Salathiel o Bencoed (yn ei hachos hi gwellodd y claf ac anfonodd 
flodau i’w hangladd). 
Bu farw menywod nad oedd yn nyrsys hefyd o nyrsio aelodau o’r teulu. 
Daeth brawd Hannah Davies, William, a oedd yn filwr, â’r ‘ffliw du’ yn ôl o 
Ffrainc i’r Glog, Sir Benfro. Nyrsiodd Hannah ef a gwellodd e, ond daliodd 
hi’r ffliw a bu farw. Nyrsiodd Dorothy Thomas o Grai, Pontsenni, nifer o 
aelodau teuluol, ond bu hi farw o’r ffliw ar 28ain Tachwedd 1918. 
 Roedd aelodau o’r lluoedd arfog yn arbennig o archolladwy hefyd; roedden 
nhw’n byw ar bennau ei gilydd, ac roedd llawer o symud o un man i’r llall. 
Ymunodd Dulcie Llewellyn Jones, merch ficer o Gasnewydd, â’r WRAF, yn 
yrwraig yn Awst 1918. Bu farw yn Mexborough, Swydd Efrog ddau ddiwrnod 

wedi’r Cadoediad. Bu farw Annie 
Roberts, WRAF arall, y diwrnod cyn 
Dulcie ar 12fed Tachwedd. Bu farw Lucy 
Saint o Bont-y-pŵl, gweinyddes 
gynorthwyol yn y QMAAC, ar 27ain Hydref, a choffeir hi at giatiau Coffa’r 
Rhyfel yno. Yr unig gofnod sydd gennym am Mary Ann Whaley o Gaerdydd, 
gweithwraig storfa yng Nghorfflu Fforest y Menywod yw ei henw ar restr o 
fenywod y Corfflu a fu farw wrth wasanaethu. Ar y tudalen lle cofnodir ei 
henw, dim ond un o’r naw enw wnaeth ddim marw o’r ffliw neu niwmonia.   

Y fenyw olaf y gwyddys amdani hyd yn hyn ac a fu farw o’r ffliw Sbaenaidd oedd Helena Rowlands, a aned yn 
Llangefni. Roedd hi’n nyrsio yn Ysbyty Heintiau Milwrol, Lerpwl, lle daliodd yr haint oddi wrth glaf a bu farw ar 
2il Mai, 1919. Erbyn hynny roedd cryn ofid y ceid epidemig arall. Aethpwyd â’u chorff yn syth o Lerpwl i fynwent 
ym Mynydd Seion, Abergele (lle trigai ei mam bellach), i rwystro’r haint rhag lledaenu. Cofnodir ei henw ar Gofeb 
y Nyrsys yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy, a hefyd ar gofeb y Nyrsys yng Nghadeirlan Lerpwl. 
 

Lucy Jane Saint 



Newyddion am Gasgliadau 
 
Dyma ddwy eitem o ddiddordeb: Mae Treftadaeth Jazz Cymru wedi rhoi deg bocs o 
ddogfennau ar adnau trwy AMC i Archifau Gorllewin Morgannwg. Mae casgliad Avril Rolph o 
gyhoeddiadau a phamffledi lesbaidd i gael cartref newydd yn y Glasgow Women’s Library. 
Dwedodd Sue John o’r Llyfrgell, a roddodd bapur rhagorol yn y gynhadledd eleni, y byddai’n 
‘anrhydedd eu derbyn’. Darn o newyddion ychydig yn hŷn: ym mis Gorffennaf prynwyd 
casgliad y swffragét o Gymru, Kate Williams Evans gan yr Amgueddfa Genedlaethol. Mae’n 
cynnwys yr unig fedal a gyflwynwyd i fenyw o Gymru am fynd ar 
streic newyn. 
 
 
Darlith Goffa 2018 – Ymateb Menywod o Gymru i’r Rhyfel Byd Cyntaf 
 
Gwahoddwyd Dinah Evans i draddodi Darlith Goffa Cynulliad Cymru yn y Senedd, Caerdydd, ar 6ed Tachwedd, 
2018. Ar noson wlyb a diflas, daeth rhyw gant o bobl ynghyd i wrando ar ei darlith ar Welsh Women’s Response 
to World War One, a ystyriai’r menywod hynny a adawodd eu rolau traddodiadol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, 
i wynebu heriau a fyddai, cyn hynny wedi bod y tu hwnt i’w hamgyffred. O fenywod ifanc aristocrataidd i weithwyr 
ffatrïoedd arfau, trafododd y papur fenywod o bob oed a chefndir a wirfoddolodd i gefnogi’r ymdrech ryfel: y rhai 
a wirfoddolodd gartref dan nawdd y Groes Goch Brydeinig ac Urdd Sant Ioan o Gaersalem yn ogystal â’r miloedd 
a weithiodd yn y ffatrïoedd arfau, lle'r oedd marwolaethau yn gyffredin a llosgiadau asid ac anafiadau i’r llygaid 
yn broblemau beunyddiol. Arweiniodd profiadau menywod ifainc a oedd yn feddygon a nyrsys gwirfoddol hwy i 
fydoedd gwahanol, na allent hwy fod wedi eu dychmygu cyn hynny, ffyrdd o fyw a oedd, droeon, yn ysgytwad 
diwylliannol i’r gwirfoddolwyr ifainc. Yn wir, amlygodd naratif profiadau Cymraësau garfan gyfan o fenywod, o 
bob dosbarth, a oedd yn barod i gamu allan o’u rolau confensiynol i ymwneud â’r ymdrech ryfel, ar y ffrynt cartref 
yn ogystal â thramor.  Eto, er gwaethaf brwdfrydedd a dewrder y menywod hyn, pan ddaeth y rhyfel i ben, 
sylweddolwyd nad oedd bywydau menywod wedi newid llawer mewn gwirionedd ac mae ymateb dros dro i 
amgylchiadau’r wlad ar y pryd yn unig fu eu hymdrechion. 
 

Tudalennau o’r Môr  
 
Ar Dachwedd 11eg gwelwyd 
wyneb Dorothy Mary Watson ar 
draeth Abertawe. Mae’r 
weithwraig ffatri arfau hon yn 
adnabyddus i’r Archif ac 
ysgythrwyd ei hwyneb ar dywod 
y bae. Roedd hyn yn rhan o 
goffâd Danny Boyle i’r rhai fu 
farw yn y Rhyfel Mawr ledled 
Prydain. 
Lladdwyd Dorothy gyda Mildred 
Owen ar 31ain Gorffennaf 1917 

mewn ffrwydrad yn Ffatri Ffrwydron Genedlaethol Pen-bre. Coffeir hi a nifer o weithwyr y ffatrïoedd arfau ar 
Gofeb Ryfel Abertawe. Diolch i Gail Allen. 
 

Finale Canrif Gobaith  
 

Cynhelir y Parti i ddathlu diwedd prosiect Canrif Gobaith a 
ariannwyd gan CTL yn y Redhouse, Merthyr Tudful, ar ddydd 
Gwener 8fed Chwefror, 2019. Bydd Jane Aaron, Jen Wilson a Gail 
Allen yn dathlu bywyd a gwaith Ursula Masson a dangosir ffilm 
première y Prosiect. Bydd lluniaeth ysgafn a chroeso i bawb. 
Cysyllter â catrinstevens@outlook.com . Rhowch y dyddiad yn eich 
dyddiaduron! 
 
 
 

Llun: Catherine Southon Auctioneers 
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Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru 
 

Nod Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yw cydnabod pobl sy’n gwneud gwahaniaeth i dreftadaeth Cymru mewn 
gwahanol ffyrdd. Ariennir y Gwobrau gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, ac mae cystadlu wedi bod yn digwydd 
yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ers rhai blynyddoedd ond dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth hon gael 
ei threfnu ar gyfer Cymru. Penderfynodd Archif Menywod Cymru gystadlu yn y categori ‘Enghraifft Orau o 

Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi 
Treftadaeth’ gyda’r prosiect ‘Lleisiau o 
Lawr y Ffatri’.  Yn y Seremoni Wobrwyo 
yng Nghastell Caerffili ganol Tachwedd 
pleser o’r mwyaf oedd deall ein bod wedi 
dod i’r brig. Llongyfarchiadau mawr i bawb 
fu ynglŷn â’r prosiect blaengar hwn. 
Aethom yn ein blaenau ar 27ain 
Tachwedd i gynrychioli Cymru mewn 
seremoni yn Llundain ond y tro hwn 
dewiswyd un enillydd o blith yr holl 
brosiectau a phrosiect i adfer muriau tref 
Derry wedi’r ‘Trafferthion’ yng ngogledd 
Iwerddon aeth â bryd y beirniaid.  
Cynrychiolwyd yr Archif yn seremoni  

Cymru gan: Margaret Morris (arferai weithio yn ffatri Addis, Abertawe), Catrin Stevens (Cadeirydd yr Archif), 
Eirlys Lewis (fu’n gweithio mewn chwe ffatri wahanol) a Gail Allen (Trysorydd AMC).  
 

Placiau Glas Caerfyrddin  
 

Yn ystod Tachwedd, coffawyd dwy ymgyrchwraig bwysig dros y bleidlais i fenywod trwy gyfrwng placiau glas 
yng Nghaerfyrddin. Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin, gyda 
chefnogaeth ariannol gan Eglwys Sant Twrog, Llanddarog, 
drefnodd y digwyddiad a rhoddodd Mary Thorley, sydd wedi 
ail-ddarganfod ac ymchwilio’r ddwy 
ymgyrchwraig arloesol hyn yn 
drylwyr, sgwrs ddifyr iawn am eu 
bywydau a’u cyfraniadau i’r mudiad 
hwn.  Er cof am Alice Abadam 
(1856-1940) a anwyd yn Llundain 
ond a dreuliodd ei phlentyndod yn 
Neuadd Middleton (bellach Yr Ardd 

Fotaneg Genedlaethol) y gosodwyd y plac cyntaf ar Dachwedd 3ydd. Roedd hi’n 
gerddor talentog ac yn artist.  Yn ystod ei chyfnod yng Nghaerfyrddin bu’n byw ym 
Mhorth Angel, 26 Picton Terrace, a dyma ble mae’r plac er cof amdani. Yna symudodd 
gyda’i phartner, Dr Alice Vowe Johnson, i Lundain a chan ei bod yn swffragist bellach 
penderfynodd ymuno â’r Federated Council of Suffrage Movements. Bu’n ymgyrchu 
dros hawliau cyfartal ledled Lloegr a’r Alban a chyhoeddodd lawer ar bynciau ffeminyddol. Yn ddiweddarach yn 
y mis, ar Dachwedd 24ain, dadorchuddiwyd plas glas i Alice Abadam ar Neuadd Middleton, gan ei gor-or-nith, 
Margaret Vaughan, yn ystod cynhadledd yn yr Ardd Fotaneg am fenywod Middleton. 
Mae’r ail blac yn coffáu Rachel Barrett (1874-1953) a anwyd yng Nghaerfyrddin ac a ymunodd â’r WSPU (Undeb 
Cymdeithasol a Gwleidyddol y Menywod). Daeth yn drefnydd y WSPU yng Nghymru cyn symud i Lundain i 
hyrwyddo ymgyrchu’r swffragetiaid ymhellach. Hi oedd prif ddirprwy Christabel Pankhurst a bu’n cyd-olygu 
cylchgrawn y WSPU, The Suffragette. Yn 1913 cafwyd hi’n euog o gynllwynio a’i charcharu yn Holloway, lle’r 
aeth ar streic newyn a syched. O dan y ddeddf ‘Cath a Llygoden’ fe’i rhyddhawyd a’i hailgarcharu sawl tro. Mae’r 
plac glas er cof amdani ar 7 Morley Street, Caerfyrddin.   
 

West of England and South Wales Women’s History Network  
 

Cynhelir y 26ain Cynhadledd Flynyddol a’r Cyfarfod Blynyddol yn y Ganolfan Gymunedol, Stryd y Parc, y Fenni 
ar ddydd Sadwrn 29ain Mehefin. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiaduron ac edrychwn ymlaen at eich gweld 
yno. Manylion pellach i ddilyn. 
 

Jenny Sabine WAW gyda Margaret Vaughan 

Branwen Waghorn a Efa 
Jones dwy brif-ferch leol 
 



Cynhadledd 2018, Abertawe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dyma, yn sicr, un o uchafbwyntiau prosiect uchelgeisiol ‘Canrif Gobaith’. Cynhaliwyd y gynhadledd eleni, ar 
Hydref 6ed a’r 7fed, yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe gyda chydweithrediad yr Ysgol, Academi Morgan a’r 
Adran Hanes. Pennwyd y dydd Sadwrn ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol lle cawsom gyfle i ddysgu am y mudiad 
rhyddfreinio menywod a sut y caiff hanes menywod ei ddehongli y tu allan i Gymru. Felly, bu Diane Atkinson yn 
sôn am ymgyrchoedd y Swffragetiaid yn Lloegr a Dr Margaret Ward yn olrhain y mudiad yn Iwerddon adeg y 
frwydr am Annibyniaeth. Sue John o Glasgow Women’s Library a Merete Ipsen o’r Kvindemuseet i Danmark, 
fu’n disgrifio sut y maent hwy’n dehongli hanes menywod ac roedd clywed am eu blaengaredd yn addysg i ni 
yng Nghymru. Roedd darlith Katharina Sarter yn cloi’r diwrnod trwy edrych ar agweddau hanesyddol rolau 
menywod mewn gofal plant yn yr Almaen a Ffrainc. 
Gyda’r nos cynhaliwyd cinio dathlu ugeinfed pen-blwydd yr Archif yng Ngwesty’r Towers, gydag eitemau 
cerddorol ardderchog gan Jen Wilson, sylfaenydd Treftadaeth Jazz Cymru. Cynigiwyd llwncdestunau i bum 
arwres gan y ciniawyr a daeth y noson ddymunol hon i ben trwy ganu caneuon y mudiadau rhyddfreinio a 
heddwch. 
Ar y bore Sul talodd disgyblion Ysgol Gynradd Terrace Road deyrnged i’w harwres hwy, sef cyn-brifathrawes yr 
ysgol, Clara Neal, y swffragist. Women4resources awgrymodd y fenter a Carol Shephard o ROSA Woman to 
woman oedd wedi dyfeisio’r cyflwyniad. Canolbwyntio ar hanes menywod a Chymru wnaethpwyd wedyn. Yn 
Theatr Ddarlithio 1 cafwyd cryn amrywiaeth o destunau - o hanes Rebecca ym Mhatagonia gan Rosemary 
Setton, dehongli  cyfraniad Amy Dillwyn gan Mandy Lane, olrhain y mudiad rhyddfreinio yn Wrecsam gan 
Georgina Gittins, trafod dylanwad Alice Gray Jones a chylchgrawn Y Gymraes gan Meilyr Powell a darlun o 
ymweliad y prif swffragetiaid â Thyddewi gan Mari James. Yn Theatr Ddarlithio 2 cafwyd cyflwyniadau'r un mor 
eclectig: bu Ceinwen Statter yn sôn am gyflawniadau Thora Silverthorne, nyrs yn Rhyfel Cartref Sbaen; 
olrheiniodd Diana Morgan hanes Lizzie Charles, cenhades yn Japan ac archwiliodd Ena Niedergang y 
cysylltiadau rhwng Cymraësau â Tsieina. Bywydau mamau’r cymoedd diwydiannol gafodd sylw Alys Eynon ac 
roedd papur Chris Chapman yn ymdrin â phrofiadau menywod o briodas yn y Rhondda wedi’r Rhyfel.  Yn glo ar 
y gynhadledd cadeiriodd Trish Skinner banel yn cynnwys Norena Shopland, Uzo Iwobi ac Emma Cavell i herio’r 
cynadleddwyr i archwilio eu dehongliadau o hanes menywod yng Nghymru ac i ystyried amrywiaeth o ddifrif. Yn 
yr Atriwm roedd arddangosfa gynhwysfawr gan Archifau Gorllewin Morgannwg o’r mudiad rhyddfreinio yn y 
rhanbarth, crëwyd darn o graffiti gan RMER ac roedd sawl stondin lyfrau. Bu’r gynhadledd gyfeillgar a diddorol 
hon yn binacl teilwng ar weithgareddau 2018, blwyddyn dathlu ‘Canrif Gobaith.  
 
 
 
 
 
 
 

Disgyblion Ysgol Heol Teras yn dathlu Clara Neal. 
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