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Cyfarfod Blynyddol AMC/WAW  

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol llwyddiannus ar Zoom ar 18fed 
Tachwedd, ac roedd 30 aelod yn bresennol. Pasiwyd popeth yn 
unfrydol ac roedd hi’n braf gweld hen wynebau (ac ambell un 
newydd). 
 Mae tair blynedd fyrlymus Catrin Stevens bellach ar ben, a’r 
Cadeirydd newydd yw Dr Christine Chapman. Bydd llawer 
ohonoch yn cofio Chris fel cyn- 
AC Cwm Cynon, swydd y bu 
ynddi o 1999 tan iddi roi’r gorau 
iddi yn 2016. Ers gadael y 
Senedd mae wedi chwarae rôl 
bwysig yn AMC; yn enwedig trwy 
ei chysylltiadau â Llywodraeth 
Cymru sydd wedi arwain at y 
prosiect cyfredol ‘Gwir Gofnod o 
Gyfnod’, sy’n cael ei ariannu’n 
rhannol gan y Senedd. Dr Mary 
Thorley, yr hanesydd o 
Gaerfyrddin yw’r Is-gadeirydd. 
Mae ganddynt flynyddoedd o wybodaeth a phrofiad ac mae 
dyfodol yr Archif yn parhau mewn dwylo diogel (ond mentrus) 
 
 
 

 
 

Dr Chris Chapman, Cadeirydd newydd AMC 

WAW 

Dr Mary Thorley, Is-gadeirydd 

Rhai o'r cyfranogwyr yn y CCB 

 



 
Diolch, Catrin! 
 

Hoffwn roi ‘diolch’ anferth ar ran pob un ohonom i’n Cadeirydd, Catrin Stevens, wrth iddi ymddeol. Gwyddwn, pan 
ofynnais iddi am ganiatâd i’w henwebu, y byddai’n Gadeirydd gwych ar AMC/WAW. Cytunodd, ond ar ddau amod: 
byddai’n gwasanaethu am dair blynedd yn unig, a byddai ganddi  is-gadeirydd i’w holynu. Yn ddoeth ac yn drefnus 
o’r cychwyn, gwahoddodd Chris Chapman i gymryd rôl newydd yr Is-Gadeirydd. Yn wir ,mae Catrin wedi bod yn 
Gadeirydd gwych. Mae’r cyfarfodydd pwyllgor fu’n defnyddio pedwar sgrin fideo, a ddilynwyd gan Zoom erbyn 
hyn, i gyd wedi gweithio’n hwylus, ac mae holl fusnes dyddiol y mudiad yn drefnus bob amser. Sefydlodd 
Ysgoloriaeth Goffa Avril Rolph. Cynrychiolodd AMC/WAW mewn nifer o ddigwyddiadau pwysig. Ond yn goron ar 
y cyfan yw’r tair Cynhadledd Flynyddol lwyddiannus dros ben a drefnodd, gan gynnwys y symposiwm rhithwir yn 
ystod y cyfnod clo eleni; trefnu’n Prosiect Dathlu ar achlysur ein pen-blwydd yn 20 yn 2018, Canrif Gobaith/Century 
of Hope, a’r ffilm ohono; a’r berthynas arbennig o dda a adeiladodd gyda’r Senedd, ein partneriaid yn ein prosiect 
diweddaraf i dderbyn nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri, sef Gwir Gofnod o Gyfnod/Setting the Record Straight, 
sy’n cyfweld â menywod sydd, neu a fu, yn aelodau o’r Senedd. Cododd Catrin statws AMC/WAW i lefel newydd 
yng nghylchoedd diwylliannol Cymru, a gwnaeth lawer er sicrhau llwyddiant parhaol ei waith. Diolch, Catrin, am 
bopeth. 
 

Jenny Sabine. 
 
Gwir Gofnod o Gyfnod  
 

Disgrifia Alison Elliott y profiad o grynodebu cyfweliad hanes llafar ar gyfer y prosiect hwn: 

Roedd crynodebu cyfweliad Rhianon Passmore ar 
gyfer AMC yn anrhydedd. Yn anochel, roedd y 
broses yn cymryd amser, wrth i mi ymdrechu i 
wneud cyfiawnder â chyfoeth bywyd Rhianon, ei 
dewrder a’i phenderfyniad, ei hymroddiad egnïol i 
gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol yng 
ngwleidyddiaeth Cymru ac arlliwiau ei neges 
wleidyddol. Gwnaeth y sesiwn hyfforddi glir a 
chryno dros Zoom gan Kate Sullivan y dasg yn 
hwylus. Gallai’r gwirfoddolwyr grisialu eu 
dealltwriaeth o’r dasg ar y pryd, ac roedd cymorth 
ychwanegol ar gael os oedd ei angen. Golygai 
safon addysgu Kate nad oedd ei angen.   
Fel gwirfoddolwraig, y tu allan i fyd gwleidyddiaeth yng Nghymru, dysgais lawer iawn am sut mae’r Senedd yn 
gweithredu ar ein rhan. Yn neilltuol, gallwn werthfawrogi yn llawn y camau breision ymlaen sy’n dal i gael eu 
cymryd i wneud ein llywodraeth yng Nghymru yn sefydliad gwir gynrychioliadol, er gwaethaf cyfyngiadau cyllidol 
Llywodraeth Prydain o ran pa mor gyflym y gall blaenoriaethau polisi gael eu cyflawni. Heb ymffrost, disgrifiodd 
Rhianon sut mae ymgais nifer o wleidyddion i sicrhau bod lleisiau menywod, a rhai grwpiau lleiafrifol, i’w clywed 
yng Nghymru, fel tasg sydd ar droed. Mae’n anffodus mai yn sgil arswyd y pandemig y mae’r cyfryngau wedi 
dechrau cyflwyno llwyfan lle gall y Cymry eu hunain, ac eraill o’r tu allan, werthfawrogi ansawdd eu Llywodraeth. 
Mae’r profiad o drawsysgrifo wedi tanlinellu pa mor allweddol yw gwaith AMC yn cofnodi’r hanes llafar hwn.    
 
Adolygiad Byr o Lyfr  
 

Rachel Morris: Museum Makers: a journey backwards from old boxes of dark family secrets to a golden era of 
museums. Cyhoeddiad mis Medi, 2020, ISBN 978-1-912836-14-7 £16.99. 
Rwy’n gwir fwynhau’r llyfr hwn ac rwy’n credu y byddai’r rhan fwyaf o bobl sy’n gwerthfawrogi amgueddfeydd neu 
archifau yn ei fwynhau e hefyd. Mae’n bersonol ac yn reit wahanol, yn ddarllenadwy iawn ond yn llawn ffeithiau a 
syniadau i wneud i rywun feddwl. Rwy’n amau y bydda i’n pori ynddo am dipyn eto.  

 

Jenny Sabine  



Symposiwm AMC/WAW 3ydd Hydref 2020 
 
Roedd hi bob amser yn mynd i fod yn dasg anodd dilyn Cynadleddau mawr a llwyddiannus iawn 2018 a 2019. 
Gwnaeth Covid hi’n fwy o her fyth.  
Fodd bynnag, bu Symposiwm 2020 a drefnwyd dros Zoom gan Catrin Stevens a’i thîm, 

Rhys Jones, Sue Thomas a Kate Sullivan, yn llwyddiant 
digamsyniol. Traddodwyd papurau byrion gan 
ddeuddeg siaradwraig (gan gynnwys un o Norwy yn 
cymharu sut y dehonglir gweithiau Kate Roberts a   
Hulda Garborg), ar bynciau mor amrywiol â Dâm Cymru 
a Monika (graffito ar wal yng Ngwersyll Carcharorion 
Rhyfel Penybont-ar-Ogwr). Ymhlith y menywod a 
drafodwyd roedd dwy wyddonydd  gwyddor natur – 
Joan Morgan a Dr Kathleen Carpenter; menywod 
uchelwrol ac o’r dosbarth gweithiol; ymgyrchwyr 
heddwch - Mary Silyn a Heddwch Nain;  cynghorwyr 
benywaidd; adlewyrchwyd ar ymgyrch ‘Mae Bywydau 
Pobl Dduon yn Cyfrif’ a sgandal ym Mhrifysgol Bangor. 

Cyflwynodd Teleri Owen, enillydd Bwrsari Avril Rolph bapur ardderchog ar ‘Rôl menywod yn Streic Fawr y 
Penrhyn 1900-03’. Roedd y papurau cyfrwng Cymraeg wedi eu cyfieithu, a bu hynny o gymorth mawr i’r rhai 
uniaith ohonom.  
Rhwng y papurau academaidd dangoswyd clipiau byrion o ffilm Canrif Gobaith / Century of Hope – rhan o 
brosiect AMC i ddathlu canrif ers i fenywod ennill y bleidlais yn rhannol yn 1918.  
Daeth y diwrnod i ben gyda chyflwyniad bywiog gan  Jane Hoy a Helen Sandler am ‘y fenyw Newydd hynaf’ a’i 
chyfeilles o Gymru,  Frances Power  
Cobbe & Mary Charlotte Lloyd, a rannodd eu bywydau am dros 30 mlynedd ac a gladdwyd yn yr un bedd dan 
gysgod Cadair Idris. Mae’n rhyfeddol beth y gellir ei wneud dros Zoom. Llongyfarchiadau mawr iawn i Catrin 
Stevens a’r holl gyfranwyr.  
 
Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod, Mawrth 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae cynlluniau blaengar ar gyfer teithiau cerdded treftadaeth menywod yn y Fenni, Aberystwyth, Bangor, Y Barri, 

Caerfyrddin, Llandudno, Penarth, Pontypridd, Abertawe a Wrecsam. Gobeithio y bydd teithiau yng Nghaerdydd a 

Merthyr hefyd. Does dim dyddiad pendant gennym ar eu cyfer eto, ond y bwriad ydy eu cynnal ym mis Mawrth 

2021, o gwmpas Diwrnod Rhyngwladol Menywod. Caiff llawer o’r teithiau eu harwain yn Gymraeg a Saesneg, a 



bydd y llyfrynnau eu hunain yn ddwyieithog, fel y gellir eu defnyddio heb arweinydd. Efallai y bydd y llyfrynnau yn 

werslyfrau cyntaf am hanes menywod yn eu hardaloedd eu hunain.  

Elusen Famolaeth Caerfyrddin 

 Roedd Elusen Famolaeth Caerfyrddin, a ffurfiwyd yn 
1817, yn fuan wedi marwolaeth Ei Mawrhydi'r 
Dywysoges Charlotte, yn un o’r mudiadau elusennol 
mwyaf hirhoedlog a gweithgar a redai Menywod Plwyf 
San Pedr. Gadawodd marwolaeth y dywysoges ‘ei 
theulu a’r genedl gyfan’ wedi eu dryllio  a ledled y wlad, 
sefydlwyd elusennau’n benodol i helpu menywod tlawd 
ar wely esgor. Roedd angen dybryd am elusennau o’r 
fath, fel yr amlygodd marwolaeth y Dywysoges yn 
eglur, oherwydd roedd cyfraddau marwolaethau 
mamolaeth ymhell dros hanner cant am bob mil 
genedigaethau gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, 
gan gyrraedd uchafbwynt o saithdeg pump am bob mil 
ganol yr 1870au. Sefydlwyd Elusen Famolaeth 
Caerfyrddin gan un o drigolion hŷn a pharchus iawn y 
dref - ‘y ddiweddar Mrs Hughes’ o Stryd y Cei, ac roedd 
yn dal i fodoli ddiwedd yr 1890au. Yr unig gofnod am yr 
elusen cyn chwarter olaf y ganrif yw hysbyseb yn y  
Carmarthen Journal ym mis Gorffennaf 1828, yn ymwneud ag arwerthiant o ‘Waith Cain Menywod’ er budd yr 
Elusen Famolaeth. Fodd bynnag, o 1879 ymlaen cyhoeddwyd adroddiadau a chyfrifon blynyddol rheolaidd yng 
nghylchgrawn y plwyf. Ariennid yr elusen trwy gyfrwng tanysgrifiadau gan noddwyr rheolaidd a rhoddion i ddiolch 
gan fenywod dosbarth canol a oedd wedi rhoi genedigaeth yn ystod y flwyddyn flaenorol. Cyflwynir y rhestr o 
danysgrifwyr yn ofalus ac mae’n adlewyrchu statws a safle’r noddwyr yn y gymdeithas. Bob blwyddyn gwragedd 
Esgobion Tyddewi a Llanelwy fyddai ar ben y rhestr, yna gwraig y ficer, ac yna fenywod eraill o’r plwyf yn unol â’u 
statws a lefel eu cyfraniadau. Byddai’r rhai ar ben y rhestr yn cyfrannu dwy gini, ac yna ceid rhoddion yn amrywio 
o hanner gini i hanner coron.     
Bwriad yr elusen oedd cynorthwyo menywod priod tlawd i gael arian, sebon, bwyd, bagiau o ddillad a.y.b. yn eu 
cartrefi ac i ddarparu metron (bydwraig) adeg yr esgor. Defnyddid y rhoddion o arian i brynu'r cyflenwadau a 
ddisgrifiwyd ac i dalu cyflog metron brofiadol, er na fyddai ganddi hyfforddiant meddygol na chymwysterau, i 
golwyno gwraig. Byddai’r elusen yn derbyn rhoddion o ddillad gan Urdd Gwniadwaith Sir Gaerfyrddin, yn enwedig 
yn ystod gaeafau caled a chyfnodau o ddirwasgiad. Yn y blynyddoedd rhwng 1879 a 1899 cynorthwywyd pedwar 
cant o fenywod a chawsant gyflenwadau i’w helpu. Roedd pob cyfraniad o hanner gini yn rhoi hawl i 
gymwynaswraig gymeradwyo un fenyw i dderbyn cymorth metron a derbyn y cyflenwadau a nodwyd uchod.  Fel 
gyda gwaith diweddarach Menyw Genhadol y Plwyf ni fu’n fwriad o gwbl i’r tanysgrifwyr ddod yn ymarferol glwm 
â’r fenter, trwy, er enghraifft, ymweld â chartrefi’r rhai mewn angen.  Metron yr elusen famolaeth rhwng 1878 ac 
1880 oedd Charlotte Davies a drigai mewn tŷ ger y ficerdy. Ymddengys bod ganddi sawl swydd o fewn y plwyf  
gan gynnwys, ‘agor y corau’ ac fel clochyddes ac mae hi bron yn sicr, fel yr oedd hi’n arferol ar y pryd, na chawsai 
unrhyw hyfforddiant ffurfiol. 
 Erbyn 1890, roedd gweithredu’r elusen bron yn gyfan gwbl yn nwylo Mrs Dr Lewis (Lucy) o Stryd Spilman, ac 
mae’n esiampl o fudiad a ariennid ac a weinyddid gan fenywod yn unig. Yr elusen ‘menywod dros fenywod’ hwn 
oedd yr unig un yn y plwyf nad yw’n ymddangos fod gan y clerigwyr nac unrhyw swyddogion gwrywaidd eraill o 
fewn y plwyf unrhyw ymwneud uniongyrchol ag ef; er bod gwraig y ficer bob amser yn un o’r rhoddwyr haelaf. 
Disgrifir Lucy Lewis (née Jeffries), a oedd yn ferch i dwrnai, fel ‘sgolor gartref’ yng nghyfrifiad 1851 ac fel ei dwy 
chwaer cafodd ei haddysgu gartref gan ei hathrawes breifat, Matilda Wilson. Cafodd Lucy Lewis bedwar o blant 
ac ymddengys iddi annog o leiaf un o’i merched i wneud gwaith dyngarol cyffelyb, oherwydd pan briododd Shirley 
Lewis yn 1898, mae’r rhestr o roddion i’r briodferch yn cynnwys ‘stand gaws’ gan dlodion Wyrcws yr Undeb yng 
Nghaerfyrddin. Roedd llythyr a arwyddwyd gan Jane James ar ran y trigolion yno yn dymuno hir oes a hapusrwydd 
i’r pâr priod, gan ddweud nad oedd y trigolion wedi anghofio ei charedigrwydd a’i chydymdeimlad â nhw ac y 
byddai llawer o galonnau yn ei dilyn hi i’w chartref newydd.  



 

Mary Thorley 
  



Fannie Thomas 
 

Yn dilyn fy apêl am luniau o Fannie Thomas yng Nghylchlythyr Medi, roeddwn wrth fy modd i dderbyn sawl un 
gan Ryland Wallace. At hyn mae wedi ysgrifennu erthygl amdani ar gyfer Llafur [2018 cyfrol12 rhif3] – felly cadwch 
lygad allan amdani. Diolch yn fawr, Ryland. 

Y darlun mwyaf cyffrous 
oedd yr un adnabyddus hwn, 
o’r fintai o Gymru yng 
Ngorymdaith Goroni’r 
Menywod, Llundain 17 
Mehefin 1911. Fannie 
Thomas yw’r ail o’r chwith, 
yn cario basged. (Mae Mary 
Thorley wedi adnabod 
Rachel Barrett, arweinydd y 
WSPU o Gaerfyrddin, yn 
sbïo dros ysgwydd y dyn â’r 
farf. 
Yn anffodus, cefais lai o 
lwyddiant yn cael hyd i lun o 
seren ifanc ddawnus o 

Abertawe,  Nancy Davies fach ‘y ddol bitw fach’. Croesawn luniau ohoni hi neu unrhyw fenyw arall o’r Rhyfel Byd 
Cyntaf, yn fawr iawn.  
 

Caroline Fairclough 
 

Gail a Jenny 

Roedd Jenny Sabine yn un o sylfaenwyr AMC/WAW a bu ei chefndir mewn gwaith amgueddfaol ac fel archifydd 
yn werthfawr tu hwnt yn sicrhau bod ein nod craidd sef diogelu hanesion coll menywod yn hanes Cymru yn 
ganolbwynt ein sylw a’n ffocws. Mae wedi cyfrannu at waith AMC mewn llu o swyddi – yn Gadeirydd, 
Ysgrifennydd, Swyddog Casgliadau ac eraill a’r cyfan mewn modd proffesiynol a chydag ymroddiad llwyr. Yn ei 
dull cwrtais a thawel gwthiodd ni i ymestyn ymhellach – i gael mwy o aelodau ar y pwyllgor o’r gogledd, i lunio 
cysylltiadau â phartneriaid yng Nghymru a thu hwnt, ac i werthfawrogi diwylliant materol yn ogystal â ffynonellau 
dogfennol hanes menywod. Fodd bynnag, fel y nododd sawl aelod yn ddiweddar gwên a chroeso cynnes Jenny 
a’u sbardunodd hwy i ymuno â’r Archif yn y lle cyntaf. Mae’n gwir haeddu’r fraint o fod yn Is-lywydd 
Anrhydeddus ac er ei bod yn ymddiswyddo o’r pwyllgor llywio, rwy’n siŵr y bydd yn dal i fynychu ein 
Cynadleddau a gweithgareddau eraill AMC ac y bydd ar ben arall y ffôn i ateb cwestiynau anodd ac i’n cadw ar 
y trywydd iawn. Diolch yn fawr iawn Jenny am eich arweiniad a’ch ymroddiad i hyrwyddo hanes menywod yng 
Nghymru.  

Mae Gail Allen wedi gwasanaethu AMC/WAW mewn un rôl benodol ond cwbl allweddol am y bymtheng 
mlynedd ddiwethaf. Cwrddais â hi gyntaf pan oedd hi ar y dderbynfa yn ein Cynhadledd Flynyddol sawl 
blwyddyn yn ôl. Roedd hi’n wych yn y sefyllfa anodd hon - yn fy nghroesawu’n gynnes ond eto sicrhau fy mod 
yn talu’r ffi ddisgwyliedig - tipyn o gamp! Fel Trysorydd, mae Gail wedi gwasanaethu AMC/WAW gyda chryn allu 
a gofal eithriadol. Mae hi, nid yn unig wedi rheoli ein cyllid o ddydd i ddydd, ond bu’n delio hefyd â chyllidebau 
cymhleth a heriol prosiectau megis y Sioeau ar Daith a Chanrif Gobaith. Mae llawer o Drysoryddion yn 
hwyrfrydig i wario arian eu mudiadau ond mae Gail bob amser wedi cefnogi ac annog cynlluniau newydd a 
fyddai’n ymestyn a mwyhau gwaith craidd yr Archif. Ond gwnaeth gyfraniad llawer ehangach na hyn - pan fu 
farw Avril yn annhymig o sydyn cymerodd Gail at lawer o’i swyddi’n dawel ac effeithiol; trefnodd y Daith 
Heddwch yn rhan o brosiect Canrif Gobaith yn llwyddiannus dros ben ac mae bob amser wedi rhoi cyngor 
gonest a chefnogaeth gadarn - fel pwyllgor byddwn yn dal i elwa o hyn. Wrth iddi ymddiswyddo o swydd 
Trysorydd bu’n bleser cynnig rôl Is-lywydd Anrhydeddus iddi. Diolch Gail, am eich cyfraniad enfawr a’ch 
brwdfrydedd o blaid holl waith AMC/WAW. 

Catrin Stevens  



Angela Brazil: amgylcheddwraig cyn ei hamser                
 

“When I ‘count my blessings’ I give a place of honour to that ‘country cottage’ 
among the mountains in wild Wales.” —Angela Brazil, My Own School Days  
 

Roedd Angela Brazil (30 Tachwedd 1868 – 11 Mawrth 1947), yn awdur a 
sefydlodd genre nofelau modern am ferched ysgol yn yr 1900’s. Cynhyrchodd 
ei nofel gyntaf, o’r enw The Adventures of Phillipa yn 1906, a’i nofel olaf The 
School on the 
Loch yn 1946. 
Yn ystod 40 
mlynedd o 

ysgrifennu 
cyhoeddodd 

52 nofel a dros 
70 o storïau 
byrion ar gyfer 
merched ifanc 
yn benodol.  
Ystyria llawer 

hi’n awdur o Coventry, felly mae’n syndod i ddeall i 
nofelau cyntaf Brazil gael eu hysgrifennu yn 
Llanbedr-y-Cennin. Yn 1882, pan oedd Brazil yn 14 
oed, prynodd ei theulu fwthyn yn Llanbedr-y-Cennin. Yn 1902 symudon nhw i ffermdy cyfagos o’r enw Ffynnon 
Bedr a fu’n eiddo iddynt tan 1927. Treuliodd Angela Brazil gyfanswm o 45 mlynedd yn ymweld â ac yn ysgrifennu 
yng Nghymru.  
Yn ei chofiant, My Own School Days, dywed Brazil, mai’r llinellau cyntaf a welodd o’i heiddo mewn print erioed 

oedd disgrifiad o’u bwthyn yng Nghylchgrawn Ysgol 
Ellerslie. Yna dywed mai ei phrofiadau yng Nghymru 
oedd sail profiadau’r merched yn ei storïau. 
At hynny, roedd Angela a’i chwaer Amy, yn rhan o’r  
Llandudno and District Field Club rhwng 1909 a1928. 
Ar frig eu haelodaeth, gallai’r Field Club ymffrostio bod 
ganddo 300 aelod. Diolch i’r Field Club llwyddwyd i 
ddiogelu nifer o henebion pwysig ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol, megis cromlech Neolithig 
Llandudno a charreg arysgrifenedig Tyddyn Holland.   
Hyd yn hyn mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wedi 

darganfod dau ddarn ffeithiol ysgrifennodd Angela Brazil 
ar gyfer y Field Club, darlith wedi ei darlunio gan  Amy 
o’r enw “A Chat About Fungi” a “Ffynnon Bedr, near 
Llanbedr” adroddiad am wibdaith gan y Field Club i 

fwthyn Ffynnon Bedr. Mae’r ddau ddarn yma yn taflu goleuni newydd ar sgiliau ysgrifennu Brazil a’r dewisiadau a 
wnaeth. Dywed iddi dyfu i fyny mor gyfarwydd ag enwau blodau gwyllt arbennig ac â nwyddau tŷ, Roedd hi mor 
hawdd a naturiol, meddai, i siarad am y rhwyddlwyn a’r gludlys ag am botiau a sosbenni. Mae astudiaeth Brazil o 
fotaneg yn amlwg yn ei hysgrifau i’r Field Club. Mae’n cyfeirio droeon at lyfrau cyfeiriol botanegol eraill, mae’n 
dosbarthu ei darganfyddiadau, mae’n cyd-destunoli’r dosbarthiadau a’r eirfa ar gyfer darllenydd llai cyfarwydd â 
nhw. Heb os testun ar gyfer addysgu yw’r ddarlith sy’n awgrymu bod dewis Brazil i osgoi ysgrifennu didactig yn ei 
ffuglen yn un bwriadol. Yn gwbl gywir mae Gillian Freeman yn The Schoolgirl Ethic yn clodfori Brazil am fod ‘yn 
amgylcheddwraig cyn ei hamser’ ond mae’n neidio’n gyflym dros gyfnod Brazil yng Nghymru ac ymddengys nad 
yw’n ymwybodol fod gwaith cadwriaethol Brazil yn Coventry a Chernyw wedi ei wreiddio yn ei phrofiadau fel aelod 
o bwyllgor y Llandudno and District Field Club.  
 
 

The Lavender Lady’s Prototype, Angela 
Brazil o My Own School Days 

 

Bwthyn Ffynnon Bedr, Llandbedr-y-Cennin 

Darn am ddarlith 1911 o Llandudno and District Field Club 

Proceedings 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae Brazil yn cyflwyno gwaith ffeithiol fel dogfen, yn cymysgu hanes, mytholeg a disgrifiadau naturiol yn rhwydd 
a medrus. Mae ei gwaith ffeithiol yn awgrymu ei bod yn ymwybodol o’i chynulleidfa, ei dewis o eiriau, a bod ganddi 
reolaeth dros ei chywair. Gan ddiffinio Natur ag ‘N’ fawr, dywedodd Brazil fod Natur wrth galon ei holl storïau am 
ferched ysgol, ond o syllu’n nes ymddengys bod natur wrth galon ei holl weithiau. Trwy astudio gwaith ffeithiol 
Brazil a’i hymdrechion cadwriaethol sylweddol ochr yn ochr â’i gweithiau cynnar, gallwn ddechrau deall bod 
Angela Brazil nid yn unig yn awdur ar gyfer pobl ifanc ond yn wir yn amgylcheddwraig cyn ei hamser.  
 

Dr DeAnn Bell, Amgueddfa ac Oriel Llandudno 
 
 

Darlithoedd Zoom AMC/WAW Gaeaf 2020 – 2021 
 

Eleni, gan nad yw pobl yn mynd allan lawer, rydym wedi dechrau cyfres o ddarlithoedd ar zoom. Bydd y Cylchlythyr hwn yn 
rhy hwyr i’r ddwy gyntaf, ond rydym yn gobeithio eu rhoi ar ein Gwefan. Os hoffech fynychu unrhyw un ohonynt, cysylltwch 
â info@womensarchivewales.org i gael y ddolen ar gyfer pob sgwrs.    
 

    
 19eg Tachwedd 2.00 Mary Thorley ‘The naming of Women’: the history of 

women in Carmarthen Town in the 19th and 
early 20th centuries. 
 

9fed Rhagfyr  4.00     Elin Jones  ‘Elizabeth Miles, 1847-1930: deinamo 
mewn crinolin’.                     
 

13eg Ionawr  4.00 Rhian Diggins  ‘Women on Record: the Women’s Archive 
Wales collections at Glamorgan Archives’  
 

3ydd Chwefror 4.00     Siân Rhiannon 
Williams 

‘Arloesi dros Gymru’: Ellen Evans (1891-
1953), ei bywyd a’i gwaith                                             

4ydd Mawrth 4.00   Chris Chapman Women in mid- twentieth century Rhondda. 
 

24ain Mawrth  4.00  Catrin Stevens  ‘Was your grandmother one of them? The 
Local Organisers of the 1923-4 Women’s 
Peace Petition’ 

 

Llandudno a’r Cylch: Llandu: Llandudno and District Field Club at yr 
Arglwydd Boston ym Mhenrhosllugwy, 18 Medi 1909 
 
dno and District Field Club to Lord Boston at Penrhosllugwy, 18 
September 1909 
 
ct Field Club to Lord Boston at Penrhosllugwy, 18 September 1909 
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Dwy weddw Rhisga 
 
 Rydyn ni i gyd yn ymwybodol o’r angen i goffáu menywod - ac mor brin 
yw’r cofebion i unrhyw fenyw, ar wahân i’r Frenhines Victoria.  Serch 
hynny, dim ond yn gymharol ddiweddar y dechreuwyd codi cofebion i filwyr 
cyffredin, ac yn fwy diweddar fyth i ddynion cyffredin a gollodd eu bywydau 
mewn damweiniau yn y gwaith. Ond cofebion i ddynion yw bron bob un o’r 
rhain, a phrin yw’r cofebion i fenywod yn gyffredinol. Ac eto, os oedd dyn 
yn colli ei fywyd, byddai mam wedi colli mab, a gwraig wedi colli gŵr a thad 
ei phlant, a hefyd y cyflog oedd yn cynnal y teulu. Rhaid oedd i weddw 
ddibynnu ar gymorth teulu a chymuned - a chardod os nag oedd mewn 
ffordd i ennill rhywfaint o arian trwy weithio. 
Ond mae un gofeb sy’n tynnu sylw at sefyllfa druenus gweddwon glowyr, 
ac un ddiweddar iawn ydyw. Dadorchuddiwyd y plac a welir yn y llun ym 
Mharc Waun Gron yn Rhisga eleni.  Am wn i, dyma’r unig gofeb i’n hatgoffa 
o aberth gwragedd y glowyr. Man hyfryd i chwarae ac ymlacio yw Parc 
Waun Gron heddiw, ond dyma safle un o byllau glo peryglus yr ardal 
flynyddoedd yn ôl. Bu tanchwa erchyll y Six Bells, ymhellach lan y cwm, 
mor ddiweddar â 1960, ac union ganrif cyn hynny ffrwydrodd pwll Y 
Wythïen Ddu yn Rhisga ar Ragfyr 1af 1860  gan ladd dros 140 o ddynion. 
 Roedd enw drwg i’r Wythïen Ddu o’r cychwyn oherwydd i dri gael eu lladd 
mewn ffrwydrad yn fuan wedi i’r pwll agor tua 1841.  Lladdwyd 35 mewn 
tanchwa yno ym 1846 a 7 eto ym 1853 - a phlant oedd rhai o’r “glowyr” 
hyn. Yn nhanchwa 1846 lladdwyd chwech crwtyn rhwng 11 a 14, a 
marwodd un crwt 12 mlwydd oed ac un arall, dim ond flwyddyn yn hŷn, yn ffrwydrad 1853. 
Ym 1872 suddwyd pwll dyfnach, Pwll Newydd Rhisga, rhwng pentrefi Crosskeys a 
Wattsville. Roedd hwn yn dal i gloddio’r un wythïen beryglus, er i lowyr profiadol fynegi eu 
pryder am y dulliau o weithio ac awyru’r pwll. Ar Orffennaf15, 1880, ffrwydrodd y nwy eto, 
gan ladd dros 120. 
Cafodd y drychineb hon lawer o sylw yn y wasg, ac, yn ôl arfer y cyfnod cyn i ffotograffiaeth 
ddod yn gyffredin, anfonwyd arlunwyr i gofnodi’r golygfeydd torcalonnus. Un o’r 
delweddau enwocaf o’r cyfnod hwn yw’r un ar y gofeb ym Mharc Waungron yn Rhisga. 
Mae’n dangos hen wraig yn cofleidio gwraig ifanc – un o weddwon ffrwydrad 1860 yn 
ceisio cysuro un oedd newydd golli ei gŵr yn nhrychineb 1880.   
Ie, gadewch i ni gofio a chanmol dewrder “arwyr glew erwau’r glo”. Dyma gyfle yma yn 
Rhisga i gofio dewrder y gweddwon a barhaodd i gynnal teulu a chartref er gwaethaf eu colled a’u tlodi.  
  

 

 
 
 Elin Jones 
 
 
 
 

Parc Waungron, Rhisga, 

heddiw. Mae’r gofeb yn y 

borfa o flaen safle’r seindorf, 

tua chanol y llun. 

Y gofeb ei hun. Daw’r dyfyniad o bregeth gan 

y pregethwr enwog Charles Spurgeon, fu’n 

annerch miloedd yn ei wasanaethau yn 

Llundain, ac ym 1880 yn eu hannog i gyfrannu 

at gronfa teuluoedd amddifad Rhisga.  
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