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Newyddion yr Haf 
 
Fel Archif, efallai y byddech wedi disgwyl i ni fynd i mewn i Glo Mawr cyfan yn wyneb y sefyllfa ddyrys a rhwystredig 
sydd ohoni, ond nid felly y bu o gwbl. Mae’r Pwyllgor Llywio wedi parhau i ‘gwrdd’ yn rheolaidd dros Zoom i 
gynllunio ymlaen fel y gallwn gadw’r momentwm i fynd a sicrhau dyfodol llewyrchus i’r Archif.  
 
Bwrsari Avril Rolph   
 
Dyma’r ail flwyddyn i ni ddyfarnu Bwrsari Avril Rolph, er cof am ein 
cydweithwraig a’n ffrind uchel ei pharch, Avril, a oedd yn Is-lywydd 
Anrhydeddus ac Ysgrifennydd Gweinyddol yr Archif. Eleni derbyniwyd 
tri chais a chyflwynodd y tair ohonynt eu hunain a’u hymchwil ar gyfer y 
gystadleuaeth dros Zoom i aelodau pwyllgor AMC ym mis Gorffennaf. 
Penderfynodd y tri beirniad: Elin Jones, Neil Evans a Siân Rhiannon 
Williams, a draddododd y feirniadaeth ar eu rhan, mai enillydd Bwrsari 
2020 oedd Teleri Owen, o Gonwy, myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf yn 
astudio Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd ac a oedd wedi ymchwilio i 
gyfraniad menywod i Streic Fawr y Penrhyn, 1900-03. Gwobrwywyd hi 
â Bwrsari gwerth £200 a thystysgrif. Bydd hi a’r ddwy ymgeisydd arall,  
Sophie Jarrett a Sarah Locke yn cyflwyno’u papurau yn ein Symposiwm 
ar 3 Hydref. Dylai fod yn orig ddifyr.  
 
Yr Eisteddfod Genedlaethol 
 
Gydag Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi ei gohirio tan 2021, heriwyd ni i feddwl sut y gallem gyfrannu at 
yr Eisteddfod arlein AmGen. Datryswyd y broblem yn llwyddiannus trwy olygu’r ffilm Canrif Gobaith, a wnaethpwyd 
ar gyfer ein prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn 2018 i ddathlu canmlwyddiant menywod yn cael y bleidlais yn 
rhannol ac ugeinfed pen-blwydd ugain yr Archif ei hun, yn ffilm Gymraeg gyda chyflwyniad a diweddglo byr gan y 
Cadeirydd. Llwyddodd y ddwy wneuthurwraig ffilm, Catrin Edwards a Tash Horton, i oresgyn yr her yn rhagorol 
ac yn awr mae gennym ffilm hanner awr y gellir ei defnyddio mewn cyflwyniadau a sgyrsiau pan fydd Covid 19 yn 
caniatáu.  
 
Gwir Gofnod o Gyfnod 
  
Mae’r cyfnod hwn wedi bod yn un anodd iawn i’r prosiect cyfredol ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’ i ddiogelu papurau a 
lleisiau cyn Aelodau Cynulliad ac Aelodau o’r Senedd cyfredol, gyda’r Aelodau ar wyliau neu yn brysur gyda 
galwadau’r sefyllfa bresennol. Ond rydym wedi brwydro ymlaen. Mae Kate Sullivan yn gwneud gwaith blaengar 
yn atgoffa‘r aelodau fod eu papurau yn bwysig fel archifau ar gyfer y dyfodol, tra yn y cylchlythyr diwethaf eglurodd 
Catrin Edwards sut y mae wedi llwyddo i recordio cyfweliadau o bell. Er bod y cyfweliad â Nerys Evans yn 
llwyddiannus dibynnai cymaint ar sgiliau technegol y cyfwelai neu ei theulu. Llwyddodd i gyfweld Dawn Bolden 
hithau fel hyn ac yna cawsom ganiatâd i fynd ati i recordio yng ngerddi’r cyfweleion. Gwych, oedd ein hymateb – 
mae’n haf wedi’r cyfan! Ond mae’r tywydd yr haf hwn wedi bod yn anhygoel o anrhagweladwy ac mae wedi 
rhwystro sawl ymgais. Mae’n glod mawr i’r tîm recordio, Catrin Edwards a Heledd Wyn Hardy eu bod wedi llwyddo 
i gwblhau chwe chyfweliad gardd – adlewyrchiad arwyddocaol iawn o’r sefyllfa ar hyn o bryd yn sgil Covid 19.  
 
 



Ac maen nhw mor ddeniadol, gyda phili pala yn cyhwfan o flaen y camera neu gath yn crwydro yn ddidaro i mewn 
i’r llun. Y newyddion diweddaraf, gan fod y sefyllfa’n ddiogelach yn gyffredinol yng Nghymru yn awr, yw y gallwn 
recordio mewn gweithleoedd a bydd hyn yn hwyluso’r gwaith yn fawr. Yn y cyfamser rydym wedi bod yn brysur 
hefyd yn gosod clipiau o’r cyfweliadau ar ein Gwefan (gweler dan Prosiectau), yn crynodebu cyfweliadau ac yn 
cyfieithu’r rhai cyfrwng Cymraeg. Mae’r Cwrs Crynodebu Digidol a hysbyswyd ar gyfer Medi 9fed bellach yn llawn 
- diolch yn fawr i’r rhai archebodd le. Gobeithiwn redeg cwrs cyffelyb ym mis Ionawr / Chwefror 2021. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mae Archif Menywod Cymru yn trefnu Symposiwm Arlein eleni yn lle ein Cynhadledd Flynyddol arferol. Fe’i 
cynhelir ar Zoom ar Hydref 3ydd rhwng 9.30y.b. a 3.30 y.p. ac mae gennym gymysgedd eclectig o sgyrsiau am 
hanes a threftadaeth menywod yng Nghymru. Gallwch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn trwy gofrestru 
ar EVENTBRITE  o Awst 31ain tan Hydref 1af. .  
 

Er mwyn sicrhau derbyn eich gwahoddiad Zoom yn ddiogel gofynnwn i chi anfon e-bost at 
info@womensarchivewales.org <mailto:info@womensarchivewales.org> hefyd. Caiff y gwahoddiad Zoom ei 
anfon allan atoch yn nes at ddyddiad y Symposiwm. Os nad ydych chi wedi derbyn y gwahoddiad Zoom erbyn 
Hydref 1af e-bostiwch eto os gwelwch yn dda. Gobeithio y gallwch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad arbennig 
hwn! 
 

Gwelir rhagor o wybodaeth am y rhaglen a’r siaradwyr ar ein Gwefan. 
 

Catrin Stevens 
 

Jenny Rathbone  AC/AS                     Bethan Sayed  AC/AS                      [Y Farwnes] Jenny Randerson AC 

Tair o’r cyfweleion gardd 

https://www.eventbrite.co.uk/e/2020-womens-archive-wales-symposium-symposiwm-archif-menywod-cymru-2020-tickets-118050525299?utm_campaign=post_old_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=fullLinkOldEmail


Yr Arglwyddes Henrietta Augusta Mostyn 
1830 – 1912 
 

 Pan ddaeth lockdown i rym ym mis Mawrth eleni, roeddwn yn 
gweithio trwy ddau focs o    bapurau'r Arglwyddes Augusta 
Mostyn oedd wedi cael eu darganfod ym Mhlasty Mostyn yn 
ddiweddar. Roedd yr Arglwyddes Augusta, yn ail ferch i 
bedwerydd Iarll y Fenni, ac  yn weddw i'r Anrhydeddus Thomas 
(etifedd ymddangosiadol ail Farwn Mostyn)  a  bu farw  yn ei 
chartref yn Llandudno ym  mis Ionawr 1912. Er bod yr ysgrifau 
coffa’n canu ei chlod fel boneddiges uchel ei pharch a oedd yn 
tour-de-force pan ddeuai i ddyngarwch, prin oedd unrhyw sylw i 
rôl y gallai'r Arglwyddes Augusta fod wedi'i chwarae yn 
natblygiad Llandudno fel tref, neu fel cyrchfan wyliau. Ac eto, 
dros gant o  flynyddoedd yn ddiweddarach, fe welwch ddisgrifiad 
ohoni yng Nghasgliad yr Academi Frenhinol: pobl a sefydliadau  
fel  'dyngarwraig ac arlunydd a gyfrannodd at ddatblygiad Tref 
Llandudno yng Nghymru'. 
 Roedd dyngarwch yr Arglwyddes Augusta yn ddiau yn helaeth, 
fel mae papurau newydd o’r cyfnod yn dangos. Diau ei bod yn 
arlunydd hefyd. Yn y blynyddoedd cyn ei phriodas mi wnaeth  
ganolbwyntio ar ffotograffiaeth, yn arbennig y defnydd o 
negatifau collodion. Serch hynny, nid dilettante mohoni. ‘Roedd 

ei gwaith yn cael ei gynnwys yn rheolaidd mewn arddangosfeydd ffotograffig, yr un mwyaf nodedig oedd 
arddangosfa'r Gymdeithas ffotograffig yn Llundain yn 1854, rhagflaenydd y Gymdeithas Ffotograffig Frenhinol. 
Heddiw mae ansawdd ei gwaith i’w weld yn yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan yn Efrog Newydd, casgliad George 
Eastman, hefyd yn Efrog Newydd, ac Amgueddfa Gelf Sir Los Angeles. Fodd bynnag, trydedd ran y dyfyniad sy'n 
ddiddorol, y cyfeiriad at ei chyfraniad at ddatblygiad Llandudno, a  hyn sydd wrth wraidd fy ymchwil ar hyn o bryd. 
Yn 1855 priododd yr Arglwyddes Augusta yr Anrhydeddus Thomas, etifedd i ystâd a oedd yn  ymestyn am ryw 
50,000 acer ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac aber Afon Dyfrdwy. Yn ariannol, fodd bynnag, roedd yr ystâd mewn 
cyflwr enbyd  gyda  dyledion bryd hynny o  tua  thri chwarter miliwn o bunnau. Yn y cyfnod pan oedd camau'n 
cael eu cymryd i reoleiddio'r ddyled  drwy werthu rhannau o'r ystâd, bu farw'r Anrhydeddus Thomas o’r TB 
(twbercwlosis). Yr oedd yn 31 mlwydd oed.   
Er ei bod yn  anochel y byddai angen gwerthu llawer o dir i sicrhau bodolaeth  ariannol yr ystâd yn y dyfodol, 
roedd penderfynu ar yr union dir i’w werthu yn anodd.  Roedd yr ystâd bob amser yn sicrhau buddiant rheoli yn 
nhref Llandudno drwy werthu dim ond hawliau lesddaliad  i'r  tir a'r eiddo. Fodd bynnag, mewn ymdrech i godi 
cyfalaf sylweddol bwriad yr Arglwydd Mostyn oedd gwerthu rhydd-ddaliad y dref. Gwrthwynebodd y wraig weddw 
Augusta y penderfyniad hwn. Roedd hi'n bryderus am etifeddiaeth ei meibion ifainc, yn enwedig yr etifedd newydd  
eglur, Llewellyn Nevill Vaughan.  Dadleuodd yn rymus fod  dyfodiad y rheilffordd i dref Llandudno  a'i  
phoblogrwydd cynyddol fel cyrchfan, yn golygu y byddai'n  ased busnes proffidiol. Dywedodd y dylai'r ffocws fod  
ar gadw a gwella hyfywedd y dref. Roedd hi wedi credu hynny ers amser maith. O adeg ei phriodas yn 1855, 
roedd yr Arglwyddes Augusta wedi  bod yn gohebu â George Felton, pensaer a syrfëwr yr ystâd, ynglŷn â 
phosibilrwydd datblygu Llandudno yn gyrchfan ffasiynol. 
Byddai amser yn dangos bod yr Arglwyddes Augusta yn ddiau wedi llwyddo i sicrhau dyfodol ariannol ei  meibion. 
Pan etifeddodd ei mab cyntaf, Llewellyn, y teitl yn 1884, cafodd ystâd lewyrchus a weinyddid gan oruchwylwyr 
profiadol; ystâd a ariennid i raddau helaeth  trwy  ddatblygu trefol. Ac eto, ychydig sydd wedi'i ysgrifennu am y 
newid o fod yn ystâd mewn dyled i fod yn hyfyw, yn arbennig y rhan a chwaraewyd gan yr Arglwyddes Augusta 
yn trawsnewid ffawd ystâd Mostyn yn ail hanner y 19eg  ganrif. Ni wyddys llawer am ei rôl  yn natblygiad Llandudno  
fel tref, ac fel cyrchfan wyliau, felly dyma'r cwestiynau sydd yn ganolog i'm  hymchwil  ar hyn o bryd. Edrychaf 
ymlaen at ailagor yr Archifdy er mwyn  parhau i chwilio  drwy 'r papurau diweddaraf hyn o eiddo’r Arglwyddes 
Augusta  - pwy a ŵyr beth a ddatgelir? 
 
Dinah Evans 
  

Atgynhyrchwyd trwy ganiatâd caredig yr Arglwydd 

Mostyn ac Ystâdau Mostyn Cyf 



Elsie Maud Wakefield OBE (1886-1972) 
 
 Wrth ddarllen erthygl Sue Thomas ‘Chwiorydd yn gwneud 
Gwyddoniaeth’ yng Nghylchlythyr Mehefin 2020, sylwais ar enw 
cyfarwydd, Mr Wakefield. Dwedwyd iddo wneud awgrym reit 
nawddoglyd am ragolygon gwaith i fenywod ym maes 
gwyddoniaeth. Deuthum ar draws H. R. Wakefield wrth ymchwilio’r 
menywod fu’n ymwneud â’r Royal Institution of South Wales yn 
Abertawe. Cynhyrchodd Wakefield a’i ferch bamffled yn rhestru 
saith cant rhywogaeth o blanhigion sy’n blodeuo yng ngorllewin 
Morgannwg. Erbyn 1921 roedden nhw wedi codi’r nifer i fil chwe 
chant. Ar y pryd, roedd Elsie Maud Wakefield eisoes yn Bennaeth 
Mycoleg yng Ngerddi Botaneg Brenhinol, Kew. Ganwyd hi yn 
Birmingham, lle'r oedd ei thad yn athro gwyddoniaeth. Symudodd 
y teulu i Abertawe ac addysgwyd hi yn Ysgol Uwchradd i Ferched, 
Abertawe a Choleg Somerville, Rhydychen, lle enillodd radd 
ddosbarth-cyntaf mewn Botaneg. Yna enillodd ysgoloriaeth 
Gilchrist a bu’n gweithio yn yr Almaen, gan gyhoeddi ei hymchwil 
mewn Almaeneg. Yn 1910 cafodd ei phenodi yn Gynorthwyydd i Bennaeth Mycoleg Kew, yn gweithio yn yr 
herbariwm, ac yn 1915 daeth hi’n Bennaeth yr Adran. Yn 1920, gan ddefnyddio ysgoloriaeth deithio gan Goleg 
Somerville, teithiodd i Farbados, gan weithio am chwe mis yn Adran Amaethyddol Ymerodrol India’r Gorllewin yn 
ymchwilio ffyngau trofannol a chlefydau mewn planhigion trofannol. Dychwelodd i’w gwaith yn Kew ac ymddeolodd 
yn 1951. Yn 1929 etholwyd hi yn Llywydd y Gymdeithas Fycoleg Brydeinig ac yn 1950 derbyniodd OBE. 
Ysgrifennodd bron i gant o bapurau am ffyngau a phatholeg planhigion a dau lawlyfr maes ar ffyngau Prydeinig. 
Canfu nifer o rywogaethau newydd, ac enwyd sawl un ar ei hôl hi. Daliodd Elsie Maud Wakefield ei chyswllt ag 
Abertawe ac roedd yn aelod oes o’r Swansea Scientific and Field Naturalists Society. Gobeithio bod ei thad yn 
falch ohoni. 
Ref: Ogilvie, Harvey & Rossiter, eds., The Biographical Dictionary of Women in Science, (2000). 
Jenny Sabine  
 
Merched Tredegar rhwng y Rhyfeloedd 
 

Mae’r ffotograffau yn y darn hwn yn rhai o blith nifer o blatiau gwydr mewn bocs a gynhyrchwyd gan fy nhad Leo 
Rees Williams, fu farw yn 42 oed yn 1952. Byddai’n cofnodi digwyddiadau ym mywyd ei deulu yn Nhredegar, teulu 
o bum merch gyda mam fywiog iawn. Yn 1921 symudodd y teulu o’r Greyhound Hotel, ger y Cloc, i 7 North 
Avenue, Nantybwch, trigolion cyntaf tŷ lle bu aelodau’r teulu Williams yn byw tan tua phum mlynedd yn ôl. Roedd 
Leo, fel ei dad, yn gweithio yng Ngweithfeydd Haearn a Dur Whiteheads, ac roedd yn angerddol am ffotograffiaeth. 
Defnyddiai gamera plygadwy Zeiss Ikon Tenax. 
Mae’r lluniau yn dangos teulu a ffrindiau. Troent ymysg y dosbarth gwaith, disgwylid i’r merched briodi’n ifanc, 
erbyn tua 18 i 20 oed, ac i ddechrau teulu yn gyflym. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd ar ôl gadael ysgol yn 14 
oed, gweithient fel morwynion neu mewn siopau. Mae’n amlwg, fel y dengys y lluniau hyn, fod ganddynt 
ddiddordeb yn eu gwisgoedd. Roedd y rhan fwyaf o’u dillad wedi eu gwneud gartref, weithiau o ddefnyddiau 

anghonfensiynol, a chymerent ofal mawr o’u hetiau a’u sgidiau. Mae’n 
debygol fod y merched yn gwneud gwalltiau ei gilydd (y steiliau yn amrywio 
o bob yr 1920au i ‘finger wave’ neu hyd yn oed ‘marcel wave’ yn yr 1930au). 
O edrych ar eu hwynebau yn ofalus alla i ddim gweld llawer o olion colur. I 
mi edrychant yn ‘au naturelle’, a fawr gwaeth o hynny. Mae llawer o’r lluniau 
priodas yn dangos cymysgedd o’n teulu ni a’r hyn a dybiaf oedd eu ffrindiau 
agosaf.  Efallai mai ar gyfer Gorymdaith y Sulgwyn neu drip Capel y mae’r 
merched bach yn gwisgo dillad dydd Sul.  
Gadawodd y merched hyn nythaid dda o ddisgynyddion, ac rwy’n difaru i 
farwolaeth annhymig fy nhad olygu bod fy mam wedi ein symud ni i Ben-y-
bont yn nes at ei theulu hi, fel mai dieithryn oeddwn yn nheulu fy nhad.  

 
Rita Tait (a ffotograffwyd yn 3 oed gan ei thad Leo Williams)  

Elsie Maud Wakefield  © Mycological News 



  

1. Merched teulu Williams a ffrindiau wedi eu gwisgo ar 
gyfer priodas. Diwedd yr 1920au. 
2.O’r chwith i’r dde, o’r top i’r gwaelod:Lois, Mair, Joan, a 
Nina (cyfnither) yn barod am Wibdaith, tua.1933 
3. Merched anhysbys, er bod chwaer Leo, Mona y tu ôl yn 
y cefn; tua1930. 
4. Merch anhysbys yn darllen llyfr. Tua diwedd 1920au 
mae’n debyg. 
5.Mair, Mona a Joan Williams. Traeth Ynys y Barri 1932. 
6. Fy mam-gu Agnes Williams yng ngardd gefn 7 North 
Avenue gyda’i phlentyn ieuengaf Joan 10 oed, ei hwyres 
gyntaf June Belcher blwydd oed a’i nith y babi Shirley 
Phoenix yn ei chôl. Roedd gan Agnes ofn obsesiynol o wallt 
coch a gorfodai Joan i gannu ei gwallt yn rheolaidd. Haf 
1932 
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Siartiaid benywaidd Casnewydd 
 
Ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg pan dderbyniwyd y cysyniad o sfferau gwahanol yn drefn naturiol, 
ystyriai menywod yn gyffredinol nad oedd iddynt le mewn bywyd cyhoeddus. Er i rai menywod gael eu gwleidyddoli 
gan y mudiad gwrth-gaethwasiaeth, yr hyn a ddaeth â menywod dosbarth canol allan o’u cartrefi ac i’r strydoedd 
mewn gwirionedd oedd Siartiaeth. Roedd gan y Newport Female Patriotic Society gannoedd o aelodau yn 1839.  
Gan nad oedd eu cyfraniadau yn cael eu hystyried yn nodedig gan haneswyr gwrywaidd ar y pryd, dim ond enwau 
rhai o Siartiaid benywaidd Casnewydd sy’n hysbys, ac mae’r rhai y gwyddom amdanynt yn famau, gwragedd, 
chwiorydd neu ferched i Siartwyr gwrywaidd. Roedd Jane Dickenson yn ferch ddeunaw mlwydd oed i John 
Dickenson, radical a garcharwyd. Disgrifir hi fel ‘llywyddes’ y gymdeithas, gair lletchwith sy’n awgrymu’r anhawster 
a gâi dynion wrth geisio disgrifio menyw mewn rôl o’r fath. Cadeiriai gyfarfodydd a chyflwynai siaradwyr. Roedd 
yn bianydd a chwaraeai mewn cyngherddau i godi arian at yr achos hefyd. Yn gywilyddus, arweiniai orymdeithiau 
drwy strydoedd Casnewydd. Cadwai menywod y teulu Frost broffil isel ond roeddent yn gwbl ymroddedig i’r achos, 
hyd yn oed ar ôl alltudio John. Yr oedd Elizabeth Edwards, gwraig William Edwards, a garcharwyd am weithio 
dros y Siartwyr a’i chwaer Mary, yr un mor ymroddedig a gweithgar. Ac mae llawer, llawer rhagor ohonynt.    
Cymerodd cefnogaeth i Siartiaeth sawl ffurf, roedd rhai yn dderbyniol yn gymdeithasol a rhai ddim. Gellid rhoi 
cefnogaeth fenywaidd o fewn y sffêr ddomestig megis siopa mewn sefydliadau a gâi eu rhedeg gan gefnogwyr 
Siartiaeth. Codai menywod arian trwy wneud a gwerthu gwaith llaw, e.e. gwniadwaith. At hyn byddent yn 
brodweithio baneri, sashis, a chapiau rhyddid. Byddai darparu te partis a digwyddiadau, addurno ystafelloedd 
cyfarfodydd â blodau a baneri, i gyd yn caniatáu i fenywod gyfrannu heb dramgwyddo eu rolau traddodiadol. 
Gweithgaredd confensiynol benywaidd arall oedd addysgu, egwyddorion Siartiaeth yn yr achos hwn. 
Yn fwy dadleuol, ffurfiodd a rhedodd menywod eu cymdeithasau lleol eu hunain gan gymryd cyfrifoldeb amdanynt. 
Ai menywod o dŷ i dŷ i geisio cefnogaeth, casglu arian a llofnodion. Arwyddodd mil o fenywod sir Fynwy siarter ar 
wahân. Byddent nid yn unig yn gwerthu papurau newydd y Siartwyr, ond yn eu darllen yn awchus ac yn ysgrifennu 
erthyglau dienw iddynt. Cynorthwyodd menywod i drefnu a rhedeg y gwrthdystiadau a’r ralïau mawrion. Aent allan 
ar y strydoedd. Roedd menywod yn protestio yn ennyn mwy o gyhoeddusrwydd ac am hynny caent eu cam-drin 
gan y wasg. Ar ôl Gwrthdystiad Casnewydd beiwyd menywod gan yr awdurdodau am annog y dynion, sydd efallai 
yn dystiolaeth gadarnhaol o’u brwdfrydedd a’u dylanwad. Ond er gwaethaf llwyddiant y grwpiau benywaidd ni 
chafwyd un mudiad cenedlaethol cyffredinol i fenywod fel ag i ddynion.   
Felly beth oedd y menywod a’r cannoedd eraill tebyg yn credu y gallai Siartiaeth wneud drostynt? Dadleuai rhai 
menywod y dylent gael lle cyfartal yn y broses wleidyddol. Dadleuai eraill achos rhoi’r bleidlais i fenywod di-briod 
a gweddwon yn unig. Fodd bynnag, cafodd cynnwys pleidlais i fenywod yn nrafft cyntaf y Siarter ei ollwng yn fuan 
iawn. Ymddengys mai am reswm tactegol y bu hynny, teimlid y byddai cael cytundeb ar y cais hwn drwy’r senedd 
mor annhebygol fel y byddai’n tanseilio’r holl brosiect. 
Rheswm arall oedd fod Siartiaeth yn batriarchaidd. Anogid menywod i gefnogi cyhyd â bod y gefnogaeth honno 
yn cael eu chynnig o safle israddol. Nod y menywod oedd sicrhau pleidlais i ddynion. Roedd teyrngarwch teulu a 
chymuned yn bwysicach na hawliau menywod. Mae’n amheus a ystyriai’r rhan fwyaf o fenywod ei bod yn bosibl 
y gallent ymgyrraedd at gydraddoldeb cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol o gwbl. Unwaith y câi’r dynion y 
bleidlais ac y gallent eu cynrychioli yn wleidyddol, credent y byddai eu bywydau yn gwella. Ac ymddengys i’r 
menywod dderbyn meddylfryd y cyfnod ynglŷn â’u rôl draddodiadol yn wragedd a mamau.  Roeddent hwy, yn 
enwedig y menywod mewn diwydiant, yn y gweithfeydd a’r ffatrïoedd yn casáu gorfod gweithio a bod yn rhaid i’w 
plant weithio. Roedd y menywod hyn yn arbennig eisiau adfer eu rolau domestig. Efallai, trwy chwennych rôl 
ddomestig yn hytrach nag un wleidyddol, mai y nhw oedd eu gelynion pennaf eu hunain.  
Pwysleisiai Siartiaeth deuluoedd a dosbarthiadau yn gweithio gyda’i gilydd tuag at ennill cymdeithas decach. Pryd 
sylweddolodd menywod fod brwydr Siartiaeth yn erbyn eithrio gwleidyddol yn croesddweud ei hun pan yr oedd yn 
eithrio menywod? Pryd sylweddolon nhw eu bod yn gweithio yn erbyn eu buddiannau eu hunain? Pan ymladdodd 
menywod mewn cenhedlaeth ddiweddarach am yr hawl i bleidleisio eu hunain, dynion o’r un dosbarth, yr un ardal 
a’r un teuluoedd â nhw oedd eu gwrthwynebwyr. Ond, stori arall yw honno, wrth gwrs. 
Detholiad wedi eu golygu’n drwm o’m llyfr arfaethedig, Mary Frost: Newport Wife, Mother, Chartist, yw hwn. Caiff 
ei gyhoeddi, gobeithio, cyn diwedd y flwyddyn hon. 
 
Sylvia Mason 
  



Cerfluniau:  Betty Campbell, Thomas Picton, Ann Griffiths a Gwenllïan.  
 
Wrth i mi ysgrifennu, roedd y cerflun hir-ddisgwyliedig o Betty Campbell, 
prifathrawes ddu gyntaf Cymru, i’w godi mewn safle canolog yng Nghaerdydd o 
fewn y misoedd nesaf, ond, fel gyda chymaint o bethau eraill, cafodd hyn ei ohirio 
tan Haf 2021. Fe gofiwch iddi ennill y bleidlais yn sesiwn yr Archif: Menywod mewn 
Marmor: Caerdydd - pwy nesaf? yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2018. Mudiad 
Monumental Welsh Women sy’n rhedeg y prosiect, cynhalion nhw bleidlais 
ehangach, gyda’r un canlyniad.   
Yn y cyfamser mae cerflun Thomas Picton, a ymladdodd ac a laddwyd yn Waterloo, 
ac sy’n un o’r Arwyr Cymru a goffeir yn Neuadd y Sir, Caerdydd, bellach, yn dilyn 
ymgyrch ‘Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif’, wedi ei orchuddio ac yn disgwyl 
penderfyniad am ei ffawd. Cofir am Picton yn bennaf yn awr am ei deyrnasiad braw fel Llywodraethwr Trinidad 
1797 – 1803. Cafodd ei brofi a’i ddedfrydu ar ôl iddo ddychwelyd i Brydain am boenydio merch 14 oed, Luisa 
Calderon, yn anghyfreithiol (dymchwelwyd hyn ar apêl yn ddiweddarach), ac roedd wedi gorchfygu gwrthryfel 
caethion yn greulon iawn.   
Ym mis Mai 1913 rhedodd y Western Mail gystadleuaeth i ddarganfod ‘y deg Cymro neu Gymraes fwyaf enwog 
yn hanes Cymru a Sir Fynwy’. Doedd yr ymateb ddim yn llethol, gyda dim ond 364 enw yn cynrychioli 250 
ymgeisydd. Ar ben y rhestr o 28 ymgeisydd, 25 dyn a thair menyw, roedd Owain Glyndŵr gyda Buddug, y Gymraes 
enwog honno, yn y 28ain safle. Dim ond 20fed oedd Thomas Picton, a hyd yn oed bryd hynny roedd cwynion am 
ei gynnwys. Roedd Gwenllïan yn 27ain, ond y Gymraes uchaf ei safle, yn rhif 25 oedd Ann Griffiths yr emynyddes.   
Ganwyd Ann Griffiths, 1776 – 1805, yn Nolwar Fach, Llanfihangel-yng-Ngwynfa, Sir Drefaldwyn a bu’n byw yno 
ar hyd ei hoes. Roedd ei rhieni, John a Jane Thomas, ac yn ddiweddarach ei brawd John, yn denant ffermwyr 
yno. Roedd wedi cael peth addysg ac roedd yn llythrennog yn Gymraeg a Saesneg. Roedd ei theulu yn aelodau 
o’r Eglwys Anglicanaidd, ond yn ystod diwygiad crefyddol yr 1790au daethant i ymwneud mwyfwy â 
Methodistiaeth. Ar y dechrau coleddai Ann Annibyniaeth, ond yn dilyn profiadau ysbrydol dwys pan oedd yn 20 a 
21 oed ymunodd ei theulu â’r Methodistiaid Calfinaidd.  Deilliodd ei hemynau, a ddisgrifiwyd fel cerddi mawl, o’r 
profiadau hyn. Canai ac adroddai nhw wrth ei gwaith, a chadwodd ei morwyn Ruth Evans a’i gŵr, John Hughes 

hwy ar eu cof a’u cofnodi.  
Dim ond rhyw 70 o benillion Ann sydd 
wedi goroesi, a dim ond un sy’n ei 
llawysgrifen ei hun. Gwelir hwn ar y 
chwith, sef ‘Os mae cwbl groes i natur 
...’. Fodd bynnag, y mae hi ers canol 
y 19eg ganrif wedi dod yn eicon i’r 
iaith Gymraeg, ac fe’i hystyrir yn un o 

feirdd crefyddol blaenaf Ewrop. Canwyd un o’i phenillion, Yr Arglwydd Iesu, (o’i gyfieithiad ef ei hun) yn ystod 
gorseddu Dr Rowan Williams yn Archesgob Caergaint. Does dim cofeb gyfredol i Ann Griffiths, ac mae’n 
annhebygol y caiff ei dewis yn awr i gymryd lle Thomas Picton. William Williams, Pantycelyn, sy’n cynrychioli 
Emynyddiaeth a Brwdfrydedd Crefyddol yn y Neuadd Farmor. Fodd bynnag, dewiswyd Thomas Picton i 
gynrychioli Dewrder ac Arweiniad. Efallai fod lle i Gwenllïan wedi’r cyfan? 
 

Caroline Fairclough 
 
‘How to Build a Plane’  
 

… ffilm fer yw hon sy’n rhan o gyfres o ffilmiau a gynhyrchwyd dan amodau’r clo 
mawr gan y cwmni theatr ‘Pursued by a Bear’. Mae wedi ei lleoli ym Mrychdyn, 
Wrecsam ac edrydd stori Betty, sy’n dwyn i gof, yn 1973, bod yn un o’r menywod 
a ddisgwylid i adeiladu awyren fomio Wellington mewn llai na 30 awr yn 1943. Mae 
Nia Davies, actores o Gymru, sy’n chwarae rhan Betty, yn byw nid nepell o lle’r 
oedd y ffatri – a lle mae ffatri Airbus heddiw.  
Gallwch weld y ffilm ar https://pursuedbyabear.co.uk/ o dan Nothing on Earth 
shorts. At hyn mae blog diddorol iawn, yn cynnwys disgrifiad hir gan Nia Davies o 
sut yr aeth ati i osod a hunan-recordio’r ffilm. 
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Nia Davies yn actio Betty, 1973 
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Darganfod menywod cofiadwy Pontypridd 
 
Pan gytunodd Chris Chapman a minnau i lunio un o’r teithiau cerdded y bydd yr Archif yn eu trefnu eleni, roeddem 
yn ddigon amheus a oedd digon o ddeunydd ar gael i gynnal taith awr o gwmpas y dref.  
Dechreuson ni trwy gyfrif (ar ein bysedd) y menywod y gwyddem amdanyn nhw, a becso bod eu cysylltiad gyda 
Phontypridd yn wan, neu y byddai’n anodd i leoli adeiladau perthnasol. Dwy seren oedd gennym ar y cychwyn: 
Elaine Morgan, awdur llwyddiannus dramâu teledu fel yr Onedin Line a Testament of Youth, a gwyddonydd amatur 
a heriodd syniadau traddodiadol am esblygiad dynol yn ei llyfr enwog The Descent of Woman, ac Elizabeth Miles, 
a adawyd yn weddw ym 1871, yn 22 oed gyda dau blentyn bach, ond a ddaeth yn entrepreneur nodedig, gan  
herio syniadau ei hoes am rôl menywod mewn busnes trwy fuddsoddi’n llwyddiannus mewn gwestai, chwareli a 
phyllau glo. Hi hefyd ddatblygodd yr enwog Metropole Hotel yn Llandrindod i fod y gwesty mwyaf yng Nghymru. 
Ond ni fu Elaine erioed yn byw ym Mhontypridd, ac er i Elizabeth redeg y New Inn, gwesty mwyaf y dref, chwalwyd 
yr adeilad hwnnw flynyddoedd yn ôl. Cyfnewidiodd Chris a fi negeseuon e-bost digon digalon – desprêt yn wir. 
Oedd menywod nodedig yn hanes caffis enwog y dre? Beth am y menywod fu’n gynghorwyr lleol? Oedd unrhyw 
un cofiadwy i’w chanfod yn arwain y mudiad dirwest a hyfforddodd fenywod i ymgyrchu’n gyhoeddus cyn amser 
y frwydr am y bleidlais? Unrhyw swffragwyr? Swffragetiaid? Parc Ynys Angharad yw calon Pontypridd - unrhyw 
obaith o ddarganfod pwy oedd yr Angharad honno, tybed? Ie, desprêt. 
Ond wedi’r cyfan, nod yr Archif yw darganfod a diogelu hanes menywod, ac mae digon o’u hanes ym Mhontypridd, 
er bod rhaid chwilio amdano o hyd. Gwnaeth Chris a fi dipyn o’r ymchwil hwnnw, ac erbyn hyn hyd y daith yw ein 
problem. Mae mwy na digon o hanesion difyr a chymeriadau lliwgar ac amrywiol gennym i lenwi taith diwrnod 
cyfan.  
Felly – os ydych chi am wybod pwy oedd yn berchen ac yn rhedeg sinema’r White Palace, neu’r cysylltiad rhwng 
Karen Watkins â’r nofelydd Catrin Collier, neu bwy oedd y Gymraes gyntaf i nofio’r Môr Udd – wel, dewch gyda 
ni ar daith hanesyddol yr Archif ym Mhontypridd! 
 
Elin Jones 
 
 
Eiconau Gwleidyddol Cymreig: gan Jean Silvan Evans  
 
Tybed a ydych chi wedi dal i fyny eto â’r gyfres newydd o bodlediadau Eiconau Gwleidyddol Cymreig ar Drydar. 
Daran Hill sy’n ei rhedeg ac mae’r hyn mae e wedi’i gyflawni mewn byr amser yn drawiadol. O enwau cenedlaethol 
mawr fel Lloyd George i Leo Abse, a newidiodd fywydau cymaint o bobl trwy ei waith deddfwriaethol manwl, ac 
Anthony Meyer, y newidiodd ei bum munud o 
enwogrwydd olwg Prydain Thatcher, mae’n dapestri 
rhyfeddol o fywyd yng Nghymru.   
Hyd yn hyn – wrth gwrs! – podlediadau am ddynion 
ydyn nhw yn bennaf. Ond mae Daran yn awyddus i 
gynnwys mwy o fenywod. Rwyf i newydd gyfrannu 
Podlediad am Audrey Jones, a oedd, ymysg pethau 
eraill, yn un o sylfaenwyr yr Archif. Caiff ei disgrifio ar 
y safle fel ‘ffeminydd, rhyngwladolydd, ymgyrchydd ac 
addysgydd - un o’r menywod mwyaf arwyddocaol yn 
ffurfio Cymru fodern’.  
Meddyliais yr hoffai llawer o aelodau’r Archif gyfrannu 
Podlediad – tua 15-20 munud gan amlaf – a sicrhau 
bod rhai o’n heiconau benywaidd yn cael sylw 
dyladwy. Mae Daran yn gwybod am yr Archif a 
byddai’n barod iawn i weithio gydag unrhyw aelod 
sydd â diddordeb. Gallwch edrych ar y safle a chynnig 
enw ar @IconsWelsh ac @daranhill. Yn sicr mae’n 
werth cael cip arno.  
https://audioboom.com/channels/5029668 
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Kate Davies 
 
Ym mis Medi cynhelir digwyddiad deu-blyg i gofio menyw sy’n 
cynrychioli miloedd a wnaeth, fel y gwnaeth hi, gyfraniadau 
allweddol i fywyd cymunedol. Dadorchuddir plac glas ar fur 
Ardwyn, Maesymeillion, pentref bychan ger Llandysul, ac arno’r 
geiriau:  
Cartref Kate Davies, 1892-1980, Bardd bro, Llenor gwlad, 
Cofiadur ardal. 
Fel y dywed roedd Kate yn fardd, yn llenor gwlad ac yn gofiadur 
ei bro ‘y cysyniad amhosibl ei gyfieithu hwnnw sy’n cyfuno 
cymuned, cymdogaeth a pherthyn’.  
Yn ystod y digwyddiad hefyd gwelir lansio casgliad newydd o 
waith Kate, Haf Bach Mihangel, yn seiliedig ar ddarnau o’i 
chofiant a chyfrol o farddoniaeth a gyhoeddwyd, ac o lawysgrif o’i 
gwaith nas cyhoeddwyd hyd yn hyn.  
Dengys ei chofiant allu eithriadol i ddarlunio bywyd cymunedol a 
chymdeithasol ar droad yr ugeinfed ganrif yn fyw. Maent wedi eu 
gwreiddio mewn ardal ddaearyddol fechan ac mewn ffordd wledig 
o fyw sy’n dod yn fyw yn ei geiriau, gyda pherthynas cyfriniol bron 
rhwng pobl, bro a thymhorau. ‘Trysor amhrisiadwy … gan awdur 

o’r radd flaenaf’ yn ôl Cynog Davies yn ei froliant.  
Dengys ei cherddi agwedd arall ar ei chyfraniad gyda sawl un ohonynt yn dyddio i gyfnod yr Ail Ryfel Byd; mae 
nifer yn chwareus, hytrach yn ddychanol ac wedi eu hanelu at godi hwyliau mewn cyfnod anodd ac a berfformiwyd 
am y tro cyntaf mewn cyngherddau croesawu milwyr adref o’r drin. Hi oedd yr Archdderwydd a seren y beirdd.  
Menyw ei bro oedd Kate ond trwy ei geiriau craff a chrefftus mae ei bro yn cwmpasu’r byd cyfan.   
 
Elaine Davies         Haf Bach Mihangel, £10 – hafbachmihangel@outlook.com 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd pwyllgorau diweddaraf AMC dros Zoom, fel cymaint o bethau eraill. Doedd pob aelod ddim yn 
bresennol, ond yma, ar 8fed Gorffennaf, 2020 (chwith i’r dde, top i’r gwaelod) mae Mary Thorley, Catrin Stevens, 
Jane Davidson, Jenny Sabine, Caroline Fairclough, Mari James, Chris Chapman, Gail Allen, Elin Jones, Shan 
Robinson, y rhan fwyaf o Gwyneth Roberts, Sian Rhiannon Williams, Kate Sullivan, Sue Thomas ac eicon ar gyfer 
Val Wakefield. Mae’r cyfarfodydd dipyn yn fwy bywiog nag yr awgryma’r llun-sgrin hwn (gan Kate). Rydym yn gwbl 
effro a bob amser yn llafar ein barn. 
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Newyddion o’n chwaer fudiadau 
 

Roedd cyfarfod diweddar y Feminist & Woman’s Libraries & Archives Network (fla-network.com) yn ddigwyddiad 
rhyngwladol yn wir. Does angen dweud ein bod wedi cyfarfod ar Zoom ond rhoes hynny gyfle i ystod eang o 
gynrychiolwyr gyfrannu eu newyddion. Mae FemLibrary yn Armenia yn brwydro i gadw ar agor yn wyneb 
ymosodiadau homoffobig. Arweiniodd Sister Library yn India nifer o brosiectau, gam gynnwys ‘Sister Radio’. 
Dangosodd VBKOE yn Awstria ffilm am archif Cymdeithas Awstraidd Artistiaid Benywaidd. Mae Llyfrgell Samoa 
House yn Seland Newydd wedi lansio rhaglen addysgol i ymateb i gau llyfrgelloedd celf SN. Mae aelod newydd 
FrauenKultur, yn archif hanes menywod ail don.  
Yn y DU, rhaglen ymchwil, llyfrgell go iawn a rhaglen gyhoeddusrwydd yw Women Artists of the North East. Mae 
gan Unfinished Histories flog newydd ‘HerInside Stories’. Mae’r Feminist Library yn rhedeg cyfres o 
ddigwyddiadau a welir ar eu Gwefan. Cynhaliodd AtGender gynhadledd ar thema gofal. Mae’r Feminist Library 
North wedi caffael archifau Ffederasiwn Cymorth i Fenywod yn ddiweddar. Adroddais i am brosiect cyfredol 
AMC/WAW gyda’r Senedd ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’. Mae Llyfrgell Menywod Nottingham ar gau oherwydd Covid19 
ond mae aelodau yn ceisio helpu menywod mewn angen yn y gymuned. At hyn maen nhw’n ymgysylltu â thîm 
Llenyddiaeth Dinas UNESCO Nottingham a chyda siopau llyfrau annibynnol.  
Yn olaf, cynhaliwyd trafodaeth ar sicrhau na chollir ein harchifau. Yn ystod y clo mawr, mae llawer o fenywod wedi 
bod yn clirio’u tai, felly byddai’n amser addas i lansio apêl i gynnig pethau i archifdai. Roedd croeso hefyd i wefan 
newydd ei lansio ‘Time & Tide: Connections & Legacies’. 
Mae’n galonogol gwybod bod hanesion menywod yn cael eu cadw ledled y byd, ond yn bryderus i glywed am 
ymosodiadau a chau canolfannau hefyd.  
Jenny Sabine. 
 
Fannie Thomas a Nancy Davies Fach: galw am ffotograffau 
 

 Mae’r enwau ar y wefan www.menywodarhyfel.cymru <http://www.menywodarhyfel.cymru> yn dal i gynyddu (yn 
araf ond yn gyson), ond mae rhai bylchau ofnadwy. Nid wyf wedi llwyddo i gael hyd i lun o Fannie Thomas, 
prifathrawes Ysgol Ffaldau Pontycymer a wisgai fritshys ac a reidiai feic-modur. Roedd hi’n swffragét a hi oedd y 
fenyw gyntaf i’w hethol (yn 1919) ar Gyngor Dosbarth Trefol Aberogwr a Garw; daeth yn Gadeirydd arno yn 
ddiweddarach. Roedd hi’n ffrind i Sylvia Pankhurst, a disgrifiwyd hi yn y Glamorgan Gazette fel ‘rhyfelwraig ddewr 
dros achos menywod’. Mae’n rhaid bod llun ohoni rywle! 
At hyn, mae’n rhaid fod rhywun yn gwybod am lun o Nancy Davies 
Fach, ‘Seren Fach Abertawe’, ‘a chomedïwraig naturiol’ a swynodd 
gynulleidfaoedd yr Empire, Abertawe a’r Empire, Caerdydd hefyd 
weithiau. Mae’n rhaid fod lluniau cyhoeddusrwydd ohoni, ond ble? 
Cysylltwch â’r wefan neu â mi os gwelwch yn dda.   
Rydym bob amser yn hapus i ychwanegu at y wefan. Os ydych yn gwybod am unrhyw fenyw oedd yn fyw yn 1914 
– 1919, pa mor ifanc neu hen bynnag, gall fod yno. Does dim rhaid iddi fod wedi gwneud rhywbeth syfrdanol! A 
byddai croeso arbennig i lun ohoni.  
 
Caroline Fairclough 

 

Rhifyn 2 Covid-19. Unwaith eto dyma rifyn hir, gyda mwy o gyfranwyr newydd. Ydy aelodau yn hapus â’r trefniant 
hwn? Derbyn y rhan fwyaf o’r darllenwyr y Cylchlythyr trwy e-bost, felly nid yw hyd yn broblem i ni, er efallai ei 
fod i’ch mewnflwch chi. Gadewch i mi wybod os ystyriwch ei fod yn ormod. Bydd rhifyn print 6 thudalen safonol 
o hyd   
Golygwyd y rhifyn hwn gan Caroline Fairclough a’i gyfieithu gan Catrin Stevens, Elin Jones a Dinah Evans. 
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