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Newyddion yr Archif 

 

Yng nghanol y cyfnod rhyfedd hwn, mae’n braf adrodd nad yw’r cyfyngiadau yn sgil y firws yn llesteirio gwaith 
Archif Menywod Cymru yn ormodol. Rydym yn dal i frwydro ymlaen ac mae cynhyrchu’r cylchlythyr hwn yn dyst 
arbennig o hynny. Diolch yn fawr i chi ein haelodau ac i’r golygydd dygn, Caroline Fairclough, am sicrhau eitemau 
mor ddifyr ac amrywiol ar hanes menywod iddo.   
 

Mae’r prosiect Gwir Gyfnod o Gyfnod i ddiogelu papurau a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru yn 
dal i redeg er ein bod wedi gorfod gohirio cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb am y tro. Fodd bynnag, llwyddodd 
y tîm ffilmio i ddechrau gwneud cyfweliadau trwy’r we a braf iawn yw gallu adrodd i hynny weithio’n ardderchog. 
At hyn, buom yn paratoi clipiau o’r cyfweliadau i’w rhoi ar ein Gwefan - maen nhw’n ysbrydoledig ac amrywiol. 
Ewch i’r adran Prosiectau i fwynhau’r dyfyniadau byrion hyn. A pharhawyd â’r gwaith o atgoffa cyn-Aelodau’r 
Cynulliad ac Aelodau o’r Senedd fod ganddynt bapurau gwleidyddol o bwys y dylid eu rhoi ar adnau i’w diogelu 
yn yr Archif berthnasol. Diolch i’r swyddogion, Catrin, Kate a Heledd am eu hymroddiad. 
O ran ein Cynhadledd Flynyddol a oedd i’w chynnal ym mis Hydref ym Mhrifysgol Bangor, bu’n rhaid ei gohirio 
am y tro. Yn hytrach, rydym yn bwriadu cynnal Symposiwm un diwrnod dros y we ac yn gobeithio y cawn gyfle 
trwy hynny i glywed rhai o’r papurau amrywiol a diddorol a gynigiwyd ar gyfer y Gynhadledd. Felly, cadwch 
ddydd Sadwrn Hydref 3ydd yn rhydd i ddysgu mwy am hanes menywod yng Nghymru. Cewch fwy o fanylion yn 
fuan. Cawn ail-ymgynnull ym Mangor i rwydweithio yn 2021. Yn sgil y newidiadau hyn bwriadwn gynnal ein 
Cyfarfod Blynyddol ar-lein yn hwyrach ym mis Hydref. Gwyliwch eich e-byst am wybodaeth bellach. 
Mae Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion hithau wedi ei gohirio a’n cynlluniau fel Archif i gynnal sesiwn ar 
Fenywod Nodedig Ceredigion wedi eu symud i 2021. Ond mae Eisteddfod AmGen ar y gweill a bwriadwn gynnig 
sesiwn o’r enw Dathlu Tref-famaeth gydag Archif menywod Cymru yn seiliedig ar ffilm Canrif Gobaith ac afydd 
i’w gweld yn ddigidol rywdro ym mis Gorffennaf / Awst. Unwaith eto cewch wybod yr union amseriad, cyn bo hir.   

 

Mae Pwyllgor yr Archif yn dal yn weithredol a chyfarfodydd Zwm yn mynd o nerth i nerth. Daeth cyfnod Gail 
Allen fel Trysorydd i ben, wedi 15 mlynedd yn gofalu am ein cyllid, ddiwedd Mawrth ac rydym yn hynod 
ddiolchgar i Gail am ei brwdfrydedd a’i chyfraniad anhygoel i waith AMC ym mhob ffordd, ar hyd y blynyddoedd. 
Bu’n bleser cydweithio gyda Gail bob amser. Croesawn Jane Davidson i’r swydd yn ei lle ac mae eisoes wedi 
cael trefn ar roi’n cyfrifon ar-lein, sydd wedi hwyluso popeth yn y cyfnod trofaus hwn. Oherwydd pwysau gwaith 
a theulu penderfynodd Joy Foster ymddiswyddo o’r pwyllgor ond rydym yn ddiolchgar iawn iddi am gyfrannu 
mor hael at ein gwaith. 
Edrychwn ymlaen felly gyda’ch cefnogaeth chi at flwyddyn arall o hyrwyddo hanes menywod yng Nghymru – 
mae’r angen yn dal yn fawr a llawer o waith yn dal i’w gyflawni o ran ymchwil a rhannu gwybodaeth.  Daliwch ati 
ac fe gawn gwrdd eto mewn gweithgareddau amrywiol i ddathlu hanes menywod cyn bo hir.   

 

Catrin Stevens (Cadeirydd)  
 
 
 

Rhifyn Covid-19 Cafwyd ymateb mor wych i’m hapêl am bapurau, felly dyma rifyn arbennig o 
hir o’r Cylchlythyr. Diolch yn fawr iawn i’n cyfranwyr – daliwch ati.  Mae’r fersiwn print yn dal yr 
un hyd (6 tudalen) CF   

 



 
Helynt ar y Traeth 

 

Roedd Gŵyl y Banc ddechrau Awst 1909 wedi 
denu ymwelwyr yn eu miloedd i Aberystwyth.  
Daeth lluoedd ar y trên, o Ganolbarth Lloegr a de 
Cymru er gwaetha’r gwasanaeth rheilffordd 
amhrydlon ac eratig. Cyrhaeddodd eraill mewn 
ceir modur er nad cynifer ag yn y flwyddyn 
flaenorol oherwydd cyhuddiadau di-sail am 
drapiau moduro yn yr ardal oherwydd ymyrraeth ddi-alw 
amdani’r heddlu. Roedd y tywydd yn gyfnewidiol yn y dref ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul a disgrifiwyd y niwloedd, 
y glaw di-baid a’r fyddin o ymbarelau ar y penwythnos yn y papurau Saesneg.  Er gwaethaf hyn, gwelwyd yr 
ystod arferol o weithgareddau gwyliau gan gynnwys mynd am dro ar y Prom a’r Pier, gŵyl seiclo a thripiau i fyny 
Constitution Hill. Roedd yr eglwysi a’r capeli dan eu sang ar y Sul, chwaraewyd criced a defnyddiwyd ci i 
hysbysebu ar y Prom. Erbyn y dydd Llun, roedd y tywydd wedi codi, y tyrfaoedd wedi cynyddu a phethau’n eu 
lle ar gyfer yr ‘Helynt ar y Traeth’. 
Roedd Mary Emerson Marles Thomas yn addysgwraig adnabyddus ac yn berchen yr High School for Girls (a 
elwid yn Somerville School hefyd) yn Nheras Traeth y De. Roedd hi’n berson graddedig, dawnus, a oedd wedi 
byw yn Aberystwyth ers yr 1800 hwyr pan symudodd hi, ei mam a’i chwiorydd i’r dref i sefydlu ysgol a ymfalchïai 
mewn sicrhau mynediad i fenywod i brifysgol a choleg. Roedd ei mam, Mary Marles Thomas yn brifathrawes, 
yn Rhyddfrydwraig flaenllaw ac yn lladmerydd dros hawliau menywod. Roedd tad Mary Emerson, Gwilym Marles 
Thomas wedi bod yn Weinidog Undodaidd a ddaeth yn enwog yn ystod y ‘cloi allan’ yn Llwynrhydowen yn 1876. 
Erbyn 1909, roedd Mary Emerson yn bennaeth yr ysgol ac wedi ymroi i’r mudiad rhyddfreinio. Ar ddydd Sadwrn 
Gŵyl y Banc 1909 roedd wedi ceisio trefnu cyfarfod cyhoeddus yn Aberystwyth er mwyn i ddwy swffragét, Miss 
Phillips o Lundain a Miss Young o Birmingham, hyrwyddo achos y ‘bleidlais i fenywod’. Roedd wedi methu yn 
hynny, ond wedi trafod gyda Chlerc y Dref, roedd wedi cael caniatâd i gynnal cyfarfod ar y traeth ar y prynhawn 
dydd Llun.  
Roedd swffragetiaid blaenllaw wedi ymweld â sawl tref yng Nghymru yn ystod haf 1909. Roedd y derbyniad a 
gawsant, ar y cyfan, yn wrthwynebus iawn yn dilyn y protestiadau rhyddfreinio menywod a gynhaliwyd yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol ym Mehefin y flwyddyn honno. Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Neuadd Albert, Llundain 
ac ar ddiwrnodau dilynol, roedd swffragetiaid wedi torri ar draws y digwyddiadau, ar un achlysur pan oedd David 
Lloyd George yn annerch a hefyd pan ymddangosodd y Prif Weinidog, Herbert Asquith. Am eu hymdrechion 
cyfarchwyd y protestwyr â dadwrdd, rhwygwyd eu baneri’n ddarnau a lluchiwyd hwy allan o’r neuadd yn 
ddiseremoni. 
Yn y cyd-destun gelyniaethus hwn, am dri o’r gloch ar ddydd Llun 2il Awst 1909, gwelwyd  Mary Emerson a dwy 
fenyw arall yn cario baner wen, werdd a phorffor tuag at draeth Aberystwyth ar hyd llithrfa’r bad achub. Ar 
unwaith amgylchynwyd hwy gan dyrfa o rai cannoedd o ymwelwyr a thrigolion ac agorodd Mary’r cyfarfod yn 
sŵn hwtian a chwerthin a thaflwyd tywod ati. Symudodd Miss Phillips (a sylweddolodd fod eu safle dan y Prom 
yn eu gwneud yn ddiymgeledd petai’r dyrfa uwchben yn ymosod) y cyfarfod yn nes at y môr a dechreuodd 
annerch o gadair wiail ger y môr. Cyfarchwyd hi gan fonllefau gwawdlyd a chan bobl ifanc yn taflu cerrig mân 
ati. Nid oedd yn fenyw i’w thawelu’n hawdd a daliodd ati i hyrwyddo ei ‘hachos cyfiawn a theg’. Ymateb y dyrfa 
oedd galw am dair hwrê i Lloyd George a dweud y drefn am yr aflonyddu a welwyd yn yr Eisteddfod. Boddwyd 
holl ymdrechion y menywod i siarad gan y dyrfa yn cymeradwyo Asquith a hyd yn oed gyllideb y Llywodraeth 
Ryddfrydol. Dilynwyd hyn gan y gwatwar arferol a ddefnyddid yn erbyn cefnogwyr rhyddfreinio menywod: sef 
‘Priodwch’ ac ‘Ewch Adref’.   
Aeth Miss Phillips yn ei blaen trwy geisio tynnu sylw’r dyrfa at dâl isel ac amodau gwaith difrifol menywod ym 
myd gwaith, amodau oedd yn eu cadw mewn tlodi affwysol. Doedd dim modd torri crib y dyrfa wrth iddynt ganu 
‘Hen Wlad fy Nhadau’ ac addunedu talu’n ôl i’r swffragetiaid am eu hymddygiad yn yr Eisteddfod. Wrth i Miss 
Young esgyn i’r gadair i siarad, cynyddodd y sŵn a chan alw am eu trochi, rhuthrodd y dyrfa ymlaen gan fwriadu 
gorfodi’r siaradwyr i mewn i’r dŵr. Yn ffodus, roedd yr heddlu yno, dan arweiniad rhyw Arolygydd Phillips a 
lwyddodd i stopio’r rhuthrwyr rhag taflu’r menywod i’r môr. Yn y terfysg a ddilynodd, rhwygwyd y faner a gariai’r 
swffragetiaid ond achubodd Miss Young y polyn wrth iddi gael ei hebrwng oddi yno wedi ei hamgylchynu gan 
gannoedd o bobl. Arhosodd Miss Phillips lle’r oedd gan barhau i ddadlau gyda thyrfa lawer llai bellach.   

Welsh Gazette and West Wales Advertiser 5th August 1909 



Heb eu darbwyllo, dychwelodd yr un menywod i’r prom am wyth o’r gloch y nos, i’w hamgylchynu eto yn gyflym 
gan dyrfa fawr a wnaeth unrhyw gynnydd pellach yn amhosibl. Roedd y menywod wedi eu corlannu ond safon 
nhw ar un o’r seddau glan-môr i geisio annerch y dorf unwaith eto. Tyfai’r dyrfa bob munud, aeth y chwarae’n 
fwy chwerw ac unwaith eto bu’n rhaid i’r Arolygydd Phillips hebrwng y menywod yn ôl i’w hystafelloedd, lle 
roeddent yn lletya gyda Mary Emerson ac un o’i chymdogion. Wrth iddo eu hebrwng ar hyd Stryd y Pier, tuag at 
Deras Traeth y De dilynwyd hwy gan ‘dorf o ddynoliaeth ymladdgar’, yn rhedeg ac yn gwthio tu ôl iddynt. Wrth 
i’r menywod fynd i mewn i’w llety cawsant eu bwio tra cafodd Lloyd George gymeradwyaeth frwd. Methodd 
ymdrech gan y menywod i gynnal cyfarfod dan y pier y dydd Mercher canlynol hefyd pan ruthrodd criw o dde 
Cymru arnynt gan ddwyn cadair y siaradwraig a’i thaflu i gwch ac oddi yno i’r môr.   
 

Ôl Nodyn. 
Ar ddydd Sadwrn 7fed Awst, cynhaliodd yr un grŵp o swffragetiaid, yng nghwmni Miss Gladice Keevil, trefnydd 
Swffragetiaid Canolbarth Lloegr, gyfarfod ar draeth y Borth. Cawsai'r 
cyfarfod ei hysbysebu trwy ysgrifennu rhybudd mawr yn y tywod ac 
unwaith eto gwelwyd yr un math o ddadlau brwdfrydig a chefnogaeth i 
Lloyd George ag a welwyd yn Aberystwyth. Fodd bynnag, nid oes 
unrhyw dystiolaeth fod y trais corfforol a fygythiwyd ddechrau’r wythnos 
wedi ei ailadrodd. Gorffennwyd y cyfarfod trwy ddosbarthu llenyddiaeth 
a chafwyd gwerthiant arwyddocaol o’r cyfnodolyn Votes for Women. 
Canwyd yn iach i’r menywod pan adawsant y Borth ar y trên 7.30. Heb 
eu darbwyllo gan yr helyntion hyn, dychwelodd yr un grŵp o fenywod i 
Aberystwyth yn hwyrach yn y mis, a chynhalion nhw gyfarfod mewn 
diogelwch cymharol yn y chwarel y tu ôl i Deras Victoria.   
 

Mary Thorley   (Y gwelir ei chlustog bersonol arbennig a hardd yma) 
 

 Sources : 
Western Mail, 19th June 1909.     Welsh Gazette and West Wales Advertiser, 5th, 12th , 19th.August 1909. 
The Cambrian News and Merionethsire Standard. 6th. August 1909. The Cardiff Times, 7th August 1909. 
The Cambrian News and Merionethsire Standard. 8th. August 1909. The Aberystwyth Observer, 12 August 1909   

 

 

‘Pan oedd rhyfel yn gosod menyw yn erbyn menyw’ 
 

Mae fy ymchwiliadau i beth ddigwyddodd i’r 40 o bobl a arestiwyd yn sgil terfysgoedd bara Merthyr Tudful 22–
24 Medi, hefyd wedi ennyn fy niddordeb yn effaith Rhyfel Prydain yn erbyn Gweriniaeth Ffrainc ar berthynas 
menywod gwahanol ddosbarthiadau â’i gilydd. Yn fy nghyfrol Welsh Reactions to the French Revolution. Press 
and Public Discourse, 1789–1802 canolbwyntiais ar y ddau ddyn a ddienyddiwyd yn sgil y terfysg, ond pan ail-
ddarllenais adroddiad y Derby Mercury o 28 Mai 1801 am eu dienyddiad, sylwais ar hanes menyw a oedd i 
ddioddef gyda nhw:  
 
 

Two men named Hill and Williams convicted at the late Cardiff Sessions of being concerned in 
the recent Merthyr riots were, some days since executed on Cardiff Heath. They admitted the 
justice of their sentence and expressed a hope that their fate would deter others from the 
commission of like offences. A woman named Watkins [sic] was to have suffered with them for 
sheep-stealing, but on the preceding evening she hung herself in her cell by fastening her 
neckhandkerchief and a small piece of cord to the bars of her window. 
 

 

Hen fenyw chwedeg mlwydd oed oedd Gwenllian Watkin, wedi ei chyhuddo o ‘feloniously stealing, taking, and 
carrying away, two ewe Sheep’ a oedd yn eiddo i Catherine Mathew, ‘singlewoman’ gyfoethog o Langynwyd, yn 
ôl cofnodion y llys. Wedi pledio ‘Not Guilty’, roedd Gwenllian wedi cymryd ei bywyd ei hun, yn ddiamau i osgoi 
cywilydd dienyddiad cyhoeddus drwy grogi ar y Waun Ddyfal yng Nghaerdydd (yn agos i ‘death junction’ heddiw). 
Cofiaf hi a bywydau rhai o’r menywod eraill yn ystod y rhyfel hwnnw yn rhifyn nesaf Morgannwg, a gyflwynir i 
fenywod. 
 

Marion Loeffler 



 

Chwiorydd yn gwneud Gwyddoniaeth  
 

Ym mlwyddyn canmlwyddiant Prifysgol Abertawe mae edrych yn ôl ar rôl myfyrwragedd a staff wedi bod yn 
ddiddorol iawn. Adlewyrchir un maes o’r fath yn y 
dadleuon a’r gweithgareddau cyfredol i godi proffil 
menywod mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, 
Mathemateg a Meddygaeth (STEM) i annog menywod 
ifainc i ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd yr ystyrir iddynt 
gael eu dominyddu yn  draddodiadol gan ddynion. Mae 
gwaith cenedlaethau o fenywod wedi agor y maes hwn a 
chipio dychymyg y merched oedd yn dewis yr yrfa hon. 
Yn Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe, rydym 
yn falch fod gennym ddogfennau cangen Cymru o The 
Association of Women Science Teachers. Ffurfiwyd y 
gangen hon yn yr 1920au gan grŵp o athrawesau 
gwyddoniaeth a oedd yn ymwybodol o bwysigrwydd eu 
rôl. Mae’r dogfennau’n hynod ddiddorol. 
Ymysg y dogfennau mae llyfr cofnodion cyntaf y gymdeithas. Er i’r cyfarfod cynllunio cyntaf gael ei gynnal yng 
Nghaerdydd, cynhaliwyd y cyfarfod cychwynnol yng Ngholeg Prifysgol Abertawe (Prifysgol Abertawe yn awr) ar 
7fed Mai, 1921. Pwysleisiodd y Pennaeth, yr Athro Sibly, yn y cyfarfod hwn, bwysigrwydd mawr meithrin 
perthynas dda rhwng ysgolion a cholegau gwyddoniaeth – pwyslais y gweithredir arno yn sicr yn y Brifysgol 
heddiw. Dengys y llyfrau cofnodion hefyd y parch a delid i’r Gymdeithas gan ddiwydiant lleol a’r diddordeb a 
ddangosai’r aelodau yn y modd y mae gwyddoniaeth yn cyfrannu at lwyddiant busnesau cyfoes. Ym Mehefin 
1923, er enghraifft, ymwelodd wyth aelod â gweithfeydd copr Vivian, yr Hafod, a dangoswyd y broses electro-
ddyddodi a’r gweithfeydd asid sylffwrig a gwelon nhw siambr blwm yn cael ei hadeiladu. 
Dehonglodd siaradwr arall rôl menywod mewn gwyddoniaeth mewn ffordd fwy traddodiadol. Yn nhymor yr haf, 
1924, yn dilyn taith o gwmpas Labordai Gwyddoniaeth y Coleg, siaradodd Mr Wakefield â’r aelodau. Roedd ei 
destun, sef ymchwil amaethyddol fel agoriad i ferched â graddau mewn Gwyddoniaeth yn swnio’n obeithiol. 
Fodd bynnag, ei brif bwynt yn y cofnodion yw y gallai merched a gyfunai Gelf a Botaneg gael swyddi yn Artistiaid 
Botanegol yn Kew neu mewn sefydliadau tebyg. Nid yr effaith na’r ystod o yrfaoedd y byddai’r athrawon wedi 
gobeithio ysbrydoli eu merched i’w dilyn!   
Gwelir amlinelliad o’r casgliad yma: https://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb217-swcc:mna/tug/12. Oherwydd y 
sefyllfa bresennol mae Archifau Richard Burton ar gau, fodd bynnag os hoffai unrhyw un ohonoch weld y 
casgliad, byddwn yn falch i’ch croesawu unwaith y bydd ein hystafell ddarllen yn ail-agor.  
 

Sue Thomas Archifau Richard Burton  Ebost: archives@swansea.ac.uk Twitter: @SwanUniArchives 
 

 
Mosaig Clara Neal yn Ysgol Terrace Road 
 

Ysgrifennodd Carol Shepard o women4resources:  
 

‘Mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol i ni, Ysgol Gynradd Terrace 
Road arddangos ein prosiect am Clara Neal, prifathrawes yr ysgol 
a oedd yn swffragydd, yng Nghynhadledd AMC yn Hydref 2018. 
Yn rhan o’r prosiect ymladdon ni am Blac Glas i’w hanrhydeddu a 
dadorchuddiwyd ef a 14 Rhagfyr 2018. Mae’r plac ar wal yr ysgol 
yn Stryd Norfolk, Mount Pleasant, Abertawe. Roedd e ger drysau 
braidd yn hyll yn y wal, felly comisiynon ni artist, Pam Mayford, i 
weithio gyda’r plant i greu mosaig i’w arddangos ar y drws hwn.’                             
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farchiveshub.jisc.ac.uk%2Fdata%2Fgb217-swcc%3Amna%2Ftug%2F12&data=02%7C01%7CS.J.Thomas%40Swansea.ac.uk%7C56111d289d394821a54608d7f01ff491%7Cbbcab52e9fbe43d6a2f39f66c43df268%7C0%7C0%7C637241892342779469&sdata=aVKBKT7uqF2HSVos81mFe99XhE5Gza8yjdBr2SRSuvk%3D&reserved=0
mailto:archives@swansea.ac.uk


Ydych chi’n cofio gwylio How Green Was My Valley? yn 1941?   
 

 Ysgrifenna Rhys Peregrine Ar hyn o bryd rwy’n ysgrifennu 
doethuriaeth ar y ffilm Gymreig enwocaf oll, mae’n debyg, 
sef epig John Ford o 1941 How Green Was My Valley. Yn 
rhan o’r prosiect hwn byddwn wrth fy modd yn siarad ag 
unrhyw un a welodd y ffilm, naill ai pan ryddhawyd hi yn 
wreiddiol yn 1941, neu unrhyw bryd rhwng hynny a chanol 
y 1970au. Rwy’n ymchwilio pob agwedd ar y ffilm, ond mae 
gen i ddiddordeb arbennig yn sut y derbyniwyd hi yng 
Nghymru. Ydych chi’n gallu cofio eich profiadau eich hun 
wrth wylio’r ffilm? Beth ydych chi’n ei gofio am eich adwaith 
i’r portread o Gymru a’r Cymry ynddi? Byddai gen i 
ddiddordeb hefyd yn eich atgofion am fynychu’r sinema: 
ble weloch chi’r ffilm, ym mha fath o sinema y dangoswyd 

hi, a gyda phwy aethoch chi?  Yn fwy eang, ydych chi’n dal i gofio effaith ehangach y ffilm? Faint o gyffro greodd 
hi yn y gymdeithas yng Nghymru a sut sgyrsiau ysbrydolwyd ganddi? Byddai’n hyfryd clywed eich meddyliau 
am y cwestiynau hyn - neu unrhyw beth arall yr hoffech chi ei ddweud am y ffilm. Os oes gennych ddiddordeb 
mewn cyfrannu a chael eich cyfweld, e-bostiwch peregriner@cardiff.ac.uk 
<mailto:peregriner@cardiff.ac.uk> os gwelwch yn dda. . 

 

Hanesion o Gasgliad Arbennig di-gyllid. 
 
Beth allai fynd o’i le? 
Dyna lle’r oedden ni, yr Ymddiriedolwyr, y 
gwirfoddolwyr, Adran Stadau'r Brifysgol wedi symud 
mynyddoedd, roeddem wedi gorffen mynd a dod, 
roedd popeth wedi ei gytuno. 
Byddem yn cael swyddfa gornel hyfryd, ar lan y dŵr, 
gyda ffenestri mawr  digon o le i arddangos ychydig 
o’r Casgliad. A digon o le i storio ein hofferynnau, 
ein chwaraewyr cerddoriaeth, ein gwisgoedd llwyfan 
gwerthfawr, y recordiau ’78 bregus, recordiadau 
jazz Jen dros nifer o flynyddoedd, a’r llyfrgell. 
Roeddem hyd yn oed yn gwybod beth oedd yn y casgliad, diolch  Mike a’i daenlenni, a Sandra a’i darluniau.   
O’r diwedd (wel, am rai blynyddoedd), roeddem yn ddiogel. Doedd e ddim yn berffaith, ond rhoddai gyfle i ni 
ymestyn a thurio ymhellach i Gasgliad Jazz hynaf y DU, a chyfle i baratoi ar gyfer bod yn 4ydd gwestai, a’r olaf 
yn y DU, i  ‘Documenting Jazz 2021’, y Gynhadledd Jazz Ryngwladol sy’n canolbwyntio ar y maes ymchwil 
arbenigol hwn, yr ydym ni’n adran fwy arbenigol fyth ohono.  
At hyn roedd Jazz Menywod, a sut y daeth jazz i Gymru, gyda’i gysylltiadau â chaethwasiaeth, a diwylliant y 
duon, yn eithaf cyfredol, gyda’i ddadansoddiadau newydd o effaith trefedigaethu, a phwyslais cynyddol ar ein 
hanes diwylliannol coll. Roedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi digideiddio ein helyntion a’n trafferthion dros 
y 40 mlynedd ddiwethaf, o ariannu prosiect minimal ac ymchwil gweithredol o’r radd flaenaf oll - yr olaf ohono'r 
llyfr ar neuadd ddawns y Tower, yn cofnodi anterth gogoneddus yr ardal Cymunedau’n Gyntaf hon i wyrion ei 
edmygu. 
Roedd Jen hyd yn oed wedi cyhoeddi, ac roedden ni wedi lansio ‘Freedom Music’ Wales, Emancipation and 
Jazz 1850-1950, gan adennill i Gymru hanes a diwylliant cerddoriaeth a ddatblygodd yn y pen draw yn jazz yn 
yr 1920au, â’i dendrilau a’i wreiddiau yn ymestyn yn ôl  i ganeuon y caethion ac ymgyrchoedd i ddileu 
caethwasiaeth, yr oedd Abertawe yn arwain arnynt.   
Felly yr oeddem i gyd yno, dan ein sang ym Mesanîn Canolfan Dylan Thomas, tapiau mesur a brasluniau wrth 
law, yn trafod beth âi ymhle, yn cael cynnig gwirfoddolwyr gan gydlynydd y Cyngor, pan ddaeth y newyddion. 
Lockdown. Popeth ar stop. A phwy a ŵyr ble byddwn ni pan agorith y drysau unwaith eto?  

 

Deb Checkland  Cadeirydd, Treftadaeth Jazz Cymru (yn ymgorffori Menywod mewn Jazz) 
 



Cyfweld ‘o bell’ ar Gwir Gofnod o Gyfnod / Setting the Record Straight  
(prosiect AMC / WAW wedi’i ariannu gan Senedd Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i 
ddathlu 20 mlwyddiant y Cynulliad Cenedlaethol.)© Catrin Edwards May 2020  ffotograff: Geraint Davies 
 

“Ma rhywbeth mawr yn digwydd yn Tsieina…’ medde fi nôl ym mis Ionawr eleni. “Pam nag oes ’na neb yn siarad 
am y peth? Pam nag oes neb yn poeni?”Roeddem wedi dechrau’n prosiect newydd ym mis Rhagfyr 2020 ac 
erbyn Chwefror eleni roedd popeth yn gweithio’n hwylus a ninnau - tîm ffilmio Archif Menywod Cymru - wrthi’n 
ddiwyd yn cyfweld ag aelodau presennol a gorffennol y Cynulliad Cenedlaethol. Er hynny, ’roedd Wuhan yn 
chwarae rywle yng nghefn fy meddwl, wrth i adroddiadau o Tsieina, Corea, yr Eidal a Sbaen ddod i’r fei. Yna ar 
y diwrnod olaf ond un o fis bach, cafodd yr achos cyntaf yng Nghymru o Govid-19 ei gadarnhau. 
Aeth y cyfweliadau yn eu blaenau ym mis Mawrth. Ond rywle yng nghrombil Tŷ Hywel, a ninnau’n trafod gyrfa 
wleidyddol y Llywydd, Elin Jones, daliodd y dyn yn y swyddfa wydr drws nesaf ei llygad.  Rhoddodd y Llywydd 
ei hysgrifbin ar y bwrdd coffi a chodi i ymadael: “Rhaid i mi fynd i Barc Cathays i sortio’r sefyllfa gyda Covid–
19…”, dywedodd, “bydd yn rhaid i ni orffen y cyfweliad rywdro eto.” A dyna ni. Ar Fawrth 16eg 2020, gohiriwyd 

y cyfweld. 
Ar ôl y sioc gychwynnol, effaith ysgubol y cload mewn ar ein 
bywydau personol a’n gwaith ac ar ôl i bethau ddechrau 
tawelu, roedd hi’n ymddangos yn fwyfwy amlwg na fyddai’r 
sefyllfa yn gwella’n gyflym. Roedd yn rhaid ffeindio ffordd i 
gario ’mlaen â’r elfen gyfweld o’r prosiect. Awgrymwyd 
defnyddio Skype neu Zoom fel modd o gyfweld a recordio, 
ond er bod ganddynt eu rhinweddau, roeddwn i’n anfodlon 
troedio’r ffordd hon oherwydd ansawdd gwael y llun a’r sain 
ar y ddwy raglen a’r posibilrwydd cryf o golli’r signal band 
llydan yng nghanol cyfweliad. Wedi’r cyfan, roeddem yn 
ffilmio’r cyfweliadau yma ar gyfer y dyfodol – gydag un llygad 

ar y posibiliad y byddent rywbryd yn cael eu defnyddio ar gyfer darlledu mewn dogfennau ac ati. Roeddwn i 
felly’n teimlo’n gryf ni ddylid peryglu ein safonau na’n 
gwerthoedd cynhyrchu. 
Mae’n rhaid bod yna ffordd arall. Gwyliais eitemau ar y 
teledu ac ar-lein, siaradais i â chyd-weithwyr o’r 
diwydiant teledu, darllenais erthyglau gan gynhyrchwyr 
a chyfarwyddwyr ar Directors UK a haneswyr o’r 
Gymdeithas Hanes Llafar (OHS); roeddent i gyd yn 
ceisio ymdopi â phroblemau recordio a ffilmio o bell. 
Gweles i’r goleuni pan awgrymwyd ein bod yn defnyddio 
Zoom i gyfweld o bell ond ein bod yn ffilmio a recordio 
sain y cyfweliad ar leoliad yn y cartre’, gan ofyn i aelod 
arall o’r teulu helpu. Pam lai? Mae bob math o bobl yn 
gallu defnyddio camera neu ffôn symudol a fframio ‘siot’ y dyddiau 'ma! 
Fe benderfynwyd arbrofi gydag un o’r Aelodau iau. Siawns na fydde un ohonyn nhw’n cilio rhag technoleg - ac 
efallai bydde ganddynt grebwyll o’r cyfrwng hyd yn oed. Roedd Nerys Evans, a fu’n aelod o’r Cynulliad rhwng 
2007 a 2011, wedi cytuno eisoes i gael ei chyfweld, ond a fase hi’n cytuno i fod yn rhan o’r arbrawf? Wedi 
sgwrsio ar y ffôn, nid yn unig roedd hi’n hollol barod i gael ei chyfweld o bell ond hefyd datgelodd fod ei gŵr 
Geraint yn ddyn sain llawrydd proffesiynol! Wel – dyna ni’r sain wedi’i sortio beth bynnag!  
Ond beth am y llun? Mae gan Geraint gamera DSLR sydd yn recordio fideo hefyd. Bydde’n rhaid ffilmio gyda’r 
hwyr er mwyn gwneud yn siŵr fod eu dau fab bach egnïol yn cysgu. Yn amlwg felly, bydde’n rhaid goleuo’r ‘siot’ 
yn iawn, felly danfonais olau fideo bach ac offer arall at riniog eu cartref. Gyda’r adnoddau yma, creodd Geraint 
‘set’ ar gyfer Nerys a’i goleuo’n gelfydd. 
Yn ystod y cyfweliad roedd Nerys yn sgwrsio â fi ar Zoom; dyna fi ar y gliniadur ar ben y bocs coch - ei uchder 
yn sicrhau bod llinell llygad Nerys yn edrych fel petai’n siarad â pherson arall yn yr ystafell.  
Yn y llun, mae’r camera i’r chwith o’r gliniadur a’r golau bach ar y dde. Defnyddiodd Geraint oleuadau eraill yn y 
tŷ i ychwanegu at y cefndir a chwblhau’r set. Roedd y canlyniad gweledol yn wych - a’r sain yn reit dda hefyd! 
 
 



Beatrice Lewis 1877 – 1929 

Mae Beatrice Lewis yn un o fenywod anghofiedig 
bywyd gwleidyddol Cymru. Hi oedd y fenyw gyntaf 
erioed i’w hethol i lywodraeth leol yn y Barri a bu’n 
herio’r sefydliad gwrywaidd cyfforddus yn ddi-baid. 
Does dim placiau i nodi ei chyfraniad i fywyd 
cyhoeddus, ac anaml y crybwyllir hi fel rhywun a 
wnaeth wahaniaeth – ond fe wnaeth.  
Roedd Beatrice yn un o deulu mawr; ganwyd hi yn 
Nhrelái, Caerdydd, yn 1877. Roedd ei thad a’i gŵr yn 
llwythwyr glo, gwaith budr, peryglus ac isel y tâl 
amdano. Priododd Joseph Jenkin Lewis pan oedd yn 
20 oed, a symudon nhw i’r Barri. Yn yr 1800au hwyr 
tyfodd y Barri yn gyflym iawn, gan gynyddu o ychydig 
gannoedd i 30,000 o bobl mewn llai na deng mlynedd.  
Glo oedd yn gyrru’r twf sydyn hwn - ni allai’r 
diwydiannwr David Davies allforio ei lo yn ddigon 
cyflym trwy Gaerdydd, felly adeiladodd ei ddoc a’i 
reilffordd ei hun, gerllaw. Ni ddatblygodd unrhyw fan 
arall yng Nghymru, nac ychwaith yn y DU efallai, cyn 
gyflymed ag y gwnaeth y Barri mewn cyfnod mor fyr. 
Ond i lawer o drigolion y Barri roedd yn lle tlawd iawn 
ac eithaf digyfraith. Adroddid am drais ar y strydoedd, 
yfed a gamblo anghyfreithlon, cam-drin plant a 
phuteindra mewn manylder blysig yn y wasg leol. 
Trigai Beatrice yn yr ardal ger y dociau, lle'r oedd damweiniau difrifol, llygredd o lwch y glo, a sŵn cyson yn 
norm. 
Beatrice oedd yr unig fenyw ar y papur pleidleisio yn etholiad lleol 1919, ac enillodd sedd ward Castleland i’r 
Blaid Lafur yn gyfforddus. Cyn i Beatrice gychwyn yn y byd gwleidyddol, doedd gan fenywod dosbarth gweithiol 
y Barri ddim llais. Roedd dynion busnes lleol cefnog oedd yn byw yn y maestrefi, ymhell o’r dociau, wedi 
dominyddu siambr y cyngor. Doedden nhw erioed wedi cael eu herio gan fenyw yn eistedd fel person cyfartal 
iddynt. Dengys adroddiadau yn y wasg, o gyfarfodydd cyngor stormus droeon, nad oedd hi ofn mynegi ei barn. 
Roedd yr adroddiadau iechyd a gyflwynid i’r cyngor yn arswydus - mewn mis roedd 22 baban dan flwydd oed 
wedi marw, ac roedd cyfradd marwolaethau babanod wedi codi i 125.7 y 1,000 genedigaeth. Roedd y frech 
goch, difftheria a chlefydau eraill yn rhemp. Deilliai’r ystadegau dychrynllyd hyn o dai gwael, gorlenwi a diffyg 
gofal iechyd sylfaenol ac roedd Beatrice yn benderfynol o newid hyn. Ymgyrchodd yn ddiflino i wella darpariaeth 
mamolaeth yn y dref. Siaradodd yn erbyn y filitariaeth ymgripiol mewn ysgolion cynradd, gan amddiffyn bachgen 
a ddygwyd gerbron cwrt-marsial gan y prifathro am na wisgai logo’r Sgowtiaid ar ei siwmper. Cwestiynai pam 
fod plant dan 12 oed yn gwerthu papurau ar y stryd, am hyd at 39 awr yr wythnos ymhob tywydd, heb got na 
chap hyd yn oed, a galwai hyn ‘yn wirioneddol greulon’. Protestiodd Beatrice am y modd yr holid mamau yn 
bwydo o’r fron pan fyddent yn gofyn am help, a dwedodd wrth ei chyd- gynghorwyr fod rhai menywod yn dod at 
ei drws ganol dydd, yn gofyn am fwyd a diod, gan na chawsent unrhyw beth i’w fwyta drwy’r bore. Meddai 
‘Dylasai eu henwau fod ar y rhestr yna - ond oherwydd ymholi - ymholi creulon droeon - mae’n well gan rai 
ohonynt lwgu na chael eu holi. Pam ddylen ni lwgu’r plentyn?’ Mewn un cyfarfod protestiodd Beatrice oherwydd 
oedi penderfyniad am ganolfan lles plant a mamolaeth, gan ddweud mai ‘gwastraff amser llwyr oedd gohirio’r 
mater hwn o un pwyllgor i’r llall - dim ond ychwanegu sarhad at annhegwch wna hynny.’ Bu Beatrice yn 
gynghorydd am 10 mlynedd. Bu farw yn 52 oed, gan adael 5 o blant. Yn ei hysgrif goffa cyfeirir ati fel ‘un o 
fenywod blaenllaw’r blaid Sosialaidd yng Nghymru, a fu’n hyrwyddo sefydlu clinig mamolaeth yn y Barri bron ar 
ei phen ei hun. Roedd yn flaengar ei meddwl a’i gweithred, yn rymus mewn dadleuon, ac yn hawlio parch ei 
chyd-gynghorwyr yn ystod y blynyddoedd y bu’n gwasanaethu.’ Gorwedd mewn bedd heb ei nodi yng 
Nghladdfa’r Barri. Mae cynlluniau ar y gweill i goffáu’r fenyw eithriadol hon - cynlluniau sydd wedi’u gohirio ar 
hyn o bryd, am resymau amlwg, ond fe rown wybod i chi pan ddaw cyfle i’w choffáu’n deilwng.   
 

Sue Bowyer   
 



Presenoldeb Menywod yn y Sîn Cerddorol Tanddaearol yn ne Cymru 

 

Mae’r sîn cerddorol tanddaearol yn ne Cymru wedi bod yn ofod a neilltuwyd ar gyfer cymuned o unigolion o 
anian gyffelyb i fynegi eu creadigrwydd. Ond sut roedd menywod yn cyfranogi yn y gymuned hon ac oedd yna 
elfen o fod yn gynhwysol heb ystyried rhywedd? Mae’r Museum of Hidden Histories yn ymchwilio i’r cwestiynau 
hyn drwy ddefnyddio hanes llafar a gwrthrychau gan y menywod a oedd yno, fel rhan o’i harddangosfa bop-yp 

arfaethedig: ‘The Underground Music Scene of South Wales’. 
Bydd yr arddangosfa hon, fodd bynnag, ddim ond yn 
canolbwyntio ar fandiau cudd anadnabyddus yn hytrach na’r 
bandiau a ddaeth i fri, fel Catatonia. Hyd yn hyn, mae’r Museum 
of Hidden Histories wedi darganfod mai gwylwyr oedd 
menywod, yn nyddiau cynnar y sîn tanddaearol, o Bontypridd i 
Gaerdydd, Casnewydd i Abertawe, ac mewn achosion prin eu 
bod yn rhan o fandiau, sy’n awgrymu anghyfartaledd o ran 
rhywedd. Eto, dwedodd Judith Leetch, a gymerodd ran yn sîn 
tanddaearol Pontypridd yn yr 1980au, ei bod yn wych bod yn 
rhan o’r sîn ac nad oedd gwahaniaeth os oeddech yn fenyw. 
Wnaeth hi ddim hyd yn oed ystyried y peth. Dim ond teimlo’n 
rhan o’r mudiad. Roedd yn rhywbeth gwahanol, yn rhywbeth 
newydd. Â Judith yn ei blaen i ddweud nad yw’n cofio unrhyw 
fandiau benywaidd ym Mhonty. (Hanes Llafar o MHH003 The 
Museum of Hidden Histories). Dengys hanes llafar Judith fod 
rhywedd a hunaniaeth yn eilaidd i’r gerddoriaeth gan olygu fod 
y sîn tanddaearol iddi hi yn llawer mwy cynhwysol o safbwynt  
rhywedd, nag a feddylid gynt. 
Heddiw, gwelwn symudiad lle mae menywod yn cymryd llawer 

mwy o ran yn y sîn tanddaearol 
trwy ddenu tyrfaoedd gyda’u 
perfformiadau. Er enghraifft, ar 
hyn o bryd gwelwn fandiau fel 
Obey Cobra, (2017 hyd heddiw), 
band o bump, gyda dwy fenyw 
gref: Rosie a Kate, yn eu plith, 
yng Nghaerdydd,.  
 Mae gan fand pum darn arall, 
Mammoth Weed Wizard Bastard 
(2014 hyd heddiw), o Wrecsam, 
fenyw fywiog iawn, Jessica Ball, 
ar y blaen. Mae’r band wedi 
chwarae nifer o weithiau yn ne 
Cymru ac maent yn boblogaidd 
iawn yn y sîn tanddaearol. Mae’r 
cerddorion benywaidd hyn, heb 

yn wybod iddynt, yn siapio’r dyfodol ac yn paratoi’r ffordd tuag at gyfartaledd rhyw o fewn y sîn ac yn eu tro, yn 
cyfrannu at hanes menywod yng Nghymru. Ar yr wyneb, mae’r sîn yn teimlo fel petai dynion yn dal i’w 
ddominyddu, ond mae’r prosiect hwn yn ceisio cloddio’n ddyfnach i adnabod, diogelu ac ymchwilio hanesion 
menywod fu’n rhan o’r sîn tanddaearol yn y gorffennol a heddiw: p’run ai trwy berfformiadau artistig cerddorol 
neu trwy gymryd rhan yn y sîn tanddaearol. Mae’r Museum of Hidden Histories yn galw ar y cyhoedd ac aelodau 
AMC i rannu eu storïau â’r Amgueddfa, i ychwanegu at ei chasgliad a diogelu hanes cudd cynhwysol yn ne 
Cymru a all gael ei anwybyddu fel arall. 

 

 Rachael Lee  The Museum of Hidden Histories (www.themuseumofhiddenhistories.co.uk),  
 
 

 

O gasgliad y The Museum of Hidden Histories, Mammoth Weed 
Wizard Bastard, Y Clwb Cymreig, Caerdydd: 2017.  
 

Obey Cobra, 2019, O Buzz Mag,  
[https://www.buzzmag.co.uk/wpcontent/upload
s/2019/12/clwb1-scaled-
e1576152927129.jpg]. 
 

http://www.themuseumofhiddenhistories.co.uk/


Addysgu Blodwen 

 

Darn wedi ei olygu o bapur gyflwynodd Mary MacGregor in 2013 yw hwn. Mae’n dangos sut y galluogodd system 
addysg Cymru ferch i löwr o deulu mawr ddod yn athrawes, ar ddechrau’r 20fed ganrif. Mae Mary wedi rhoi 
dogfennau ei mam ar adnau i Archifau Morgannwg, Cyf DWAW 12/2 – 6. 
 

Ganwyd fy mam, Blodwen Davies, ar 14 Gorffennaf 1900 mewn bwthyn glöwr, 4 Stryd Windsor, Troed-y-rhiw. 
Roedd hi’n un o 13 o blant, hi oedd y pedwerydd o’r olaf. Aeth i ysgolion babanod ac iau Troed-y-rhiw, ac yna 
roedd hi a’i ffrind, a elwid yn Blodwen Davies hefyd, ymysg disgyblion cyntaf Cyfarthfa Castle Municipal School 
a ddathlodd ei chanmlwyddiant yn 2013. Bu’n rhyfeddod iddi ar hyd ei bywyd ei bod wedi mynd i ysgol mewn 
castell yng nghanol parc â llyn ynddo a chael gwersi gwnïo mewn ystafell gron mewn tyred. Un o’r rhai fu’n 
weithgar yn sefydlu’r ysgol oedd y Cynghorydd Enoch Morrell a ddwedodd fod plant glowyr yn haeddu’r gorau 
ac y dylai addysg uwchradd gan gynnwys teithio i’r ysgol fod yn rhad ac am ddim ac y dylid talu am eu 
gwerslyfrau. Mae rhai o’r llyfrau hyn gen 
i o hyd. Roedd yn dysgu Ffrangeg 
(Roedd Ffrangeg yn egsotig. Iaith yr 
aelwyd oedd Cymraeg ac yn cael ei 
chymryd yn ganiataol), nodweddion col-
tar mewn cemeg ac yna, roedd y Golden 
Treasury  Palgrave a gogoniannau 
llenyddiaeth Saesneg. Mae nodiadau lu 
ar hyd ei chopi briwedig o Palgrave, yn 
enwedig Milton. Gallai adrodd llond 
gwlad ohonynt ar ei chof. Gallaf ei gweld 
wrth y stof yn dyfynnu L’Allegro : ‘Quips 
and cranks and wanton wiles/Nods and 
becks and wreathed smiles/such as hang on Hebe’s cheek.’    ‘Dawnsiai’r saim yn y pan: roedd y nwy yn rhy 
uchel / ’Arglwydd Mawr’, meddai fy mam. Ffrydiai’r geiriau o geudwll dwfn ei hymennydd / a llifai drwy ei 
gwythiennau / deuai geiriau aelwyd a chartref allan yn ddiarwybod. Ac yna/llais ei haddysg fendithiol. / 
Dyfynnodd Milton a throdd y nwy i lawr.’ 

*** 
Ni chafodd fy mam-gu fawr o addysg. Câi anhawster gyda Saesneg bob amser a marciodd ei thystysgrif briodas 
â chroes.  Eto gwyddai mai addysg oedd yr allwedd i fywyd llawnach. Pan ddaeth Sir Frank Benson a’i theatr 
Shakespearaidd i Ferthyr, anogodd fy mam i fynd i’w gweld. Doedd actorion ddim yn cael eu hystyried yn 
barchus. Roedd ei thad yn gapelwr llym. Mae’n rhyfedd mai ef oedd yr un addysgedig ond roedd ei olwg ar y 
byd yn gyfyng. Arferai fy mam a’m modryb ddweud y gallai ddarllen ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn rhugl. 
Fodd bynnag, dengys cyfrifiad 1901 mai dim ond y Gymraeg oedd ganddo.  Beth bynnag oedd y gwir, ystyriai’r 
teulu ei fod yn ddwyieithog.  

*** 
Am 5 mlynedd, dysgodd fy mam ei chrefft [yn Ysgol y Babanod Troed-y-rhiw yn Ddisgybl-Athrawes]. Roedd 
yn athrawes wrth reddf. Anogodd y brifathrawes, Kate Jones, hi i fynd i’r coleg. Roedd  hyn yn ymddangos yn 

amhosibl. Cawsai tad fy mam ei ladd mewn damwain yng nglofa Nixon, Ynysowen, pan oedd hi’n chwech oed. 

Cofia nhw yn dod â’i gorff adre ar gambo. Roedd asgwrn cefn ei brawd wedi ei chwalu yn yr un ddamwain. 
Doedd dim yswiriant. Deuai’r unig incwm yn ysbeidiol o fferm a fu’n eiddo i’w thad-cu ym Mydroilyn, Ceredigion. 
Penderfynodd fy mam werthu’r fferm fel y gallai fy mam fynd i’r coleg. Rwy’n sylweddoli yn awr fod hynny’n beth 
rhyfeddol i’w wneud.  Gofalai cyfreithiwr am yr arwerthiant, ond fy modryb Ellen arolygodd y gwaith. Dysgodd ei 
hun i wneud y trosglwyddiad, o lyfrau yn Llyfrgell Merthyr ar y pwnc. Dengys llythyr a anfonwyd ati weddill o 
£354 am werthu fferm Y Spite. Llygriad o ‘ysbyty’ yw Spite. 
Yn 1921 aeth fy mam am gwrs dwy flynedd i Goleg Hyfforddi Sheffield. Nid ymgeisiodd am goleg Cymreig o 
gwbl. Er ei bod yn hapus gyda’i hunaniaeth Gymreig, roedd eisiau gweld y tu hwnt i Gymru. Roedd hi’n bwysig 
cael tystlythyr oddi wrth rywun blaenllaw yn y gymuned. Dywed tystlythyr a gafodd gan Weinidog ei chapel, ei 
fod ‘yn adnabod Miss Blodwen Davies o’r crud. Mae ei rhieni yn barchus.’  
 

Mary MacGregor 



Prosiect Menywod mewn Enwau Strydoedd  
 
Yr haf diwethaf lansiais Brosiect Menywod mewn Enwau Strydoedd mewn sgwrs amser cinio yn yr LSE. Nid 
yw’n syniad gwreiddiol, ond mae’r rhan fwyaf o brosiectau hyd yn hyn yn ymwneud ag un ddinas yn unig 
(Llundain, Efrog Newydd a.y.b.). Dwi eisiau enwebiadau o ledled Prydain ac Iwerddon. Gan nad wyf wedi 
gwneud llawer ar y prosiect am rai misoedd meddyliais y byddai hwn yn gyfnod da i bobl chwilio eu hatgofion 
am eu hoff leoedd, eu cyn-gartrefi a’u teithiau am berlau cudd. Bydd rhai yn adnabyddus – y Pankhursts, y 
Curies a Cavells y byd hwn. Bydd eraill yn coffáu cynghorwyr lleol anadnabyddus a wnaeth wahaniaeth enfawr 
trwy eu bywydau ac yn eu cymunedau, neu wragedd a merched perchnogion tir/datblygwyr, ond a chanddynt 
bethau diddorol i’w hadrodd.  
Yr allbwn cychwynnol fydd llyfryn o enwebiadau a nodiadau bywgraffyddol byrion. At hyn rwy’n bwriadu 
ysgrifennu papur ar ragfarn ddiarwybod, diwylliannu/cymdeithasu ac effaith posibl, gwirioneddol neu 
ganfyddedig hyn ar sut y mae menywod yn gweld eu hunain gan dalu sylw arbennig i’r effaith ar safleoedd 
gyrfaoedd uwch. Dwi ddim eisiau aelodau’r teulu brenhinol heblaw rhai anadnabyddus neu cyn y 16eg ganrif, 
na seintiau oni bai eu bod yn anadnabyddus (mae miloedd o Santesau Anna, a.y.b. er mod i’n hoff iawn o rai o’r 
seintiau Eingl-sacsonaidd)Hyd yn hyn, fy ffefryn yw Maude Heath’s Causeway, Chippenham.  Lisa Head Way , 
Huddersfield, yw’r mwyaf trist. Enwyd hwn i gofio’r fenyw difa bomiau gyntaf i’w lladd tra wrth ei gwaith (yn 2011). 
 
Anfoner enwebiadau at Carrie de Silva, cdesilva@harper-adams.ac.uk  
 
A Good War  -  prosiect ffilm gan y fyfyrwraig Millie Nichol 

Cafodd Gail Allen a Jen Wilson, aelodau o AMC eu 
cyfweld ar gyfer y ffilm hon am fenywod a 
gefnogodd streic y glowyr yn 1984. Mae’n cynnwys 
nifer o glipiau hir o’r ffilm ‘Spendid and Smiling 
Women’ gan Grŵp Hanes Menywod Abertawe. At 
hyn mae’n cynnwys cyfweliad diddorol â Siân 
James, cyn AS Dwyrain Abertawe. 
 
https://youtu.be/U0A89dUdIoY  
 
 

 
Myfyrdodau tra Dan Glo …. 
 

Mae gen i ddiddordeb yn hanes dillad, nid ffasiwn, ond dillad, ac yn ddiweddar rwyf wedi bod yn darllen mwy 
am y pwnc. Mae meddwl am sut roedden nhw’n gwisgo yn yr Oesoedd Canol wedi fy nifrifioli. Ers y cyfnod Dan 
Glo nid wyf yn mynd allan, ac rwy’n gwisgo’r un hen dillad anffurfiol bob dydd. Dwi yn eu newid am eitemau glân 
yn rheolaidd, ond dim byd smart.  Cefais fy ysbrydoli gan y tywydd braf diweddar i ail-drefnu fy nghwpwrdd dillad. 
Cymerodd dillad haf le’r dillad gwlân yn y droriau dan y gwely. Mae’r gweddill yn fy nghwpwrdd dillad yn awr. 
Dwi’n cadw sawl cardigan wrth law, rhag ofn y cawn ambell ddiwrnod oer. Rwyf wedi cael sioc o sylweddoli faint 
o ddillad sydd gen i. Mae tua 70% wedi dod o siopau elusen, 20% o arwerthiannau a 10% wedi eu prynu yn 
newydd, gan gynnwys dillad isaf a dillad nos. Does dim rhaid i mi brynu dilledyn o fath yn y byd o unrhyw 
ffynhonnell fyth eto. Mae cywilydd arna i o’r holl ddillad rwyf wedi eu casglu yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf, 
oherwydd mae rhai o’r eitemau cyn hyned a hynny, os nad yn hŷn. Rwy’n ymserchu yn rhai eitemau a chan fod 
siâp fy nghorff yn aros yn weddol gyson, gallaf eu gwisgo o hyd. Mae ambell ddilledyn yn ‘ffrind’ gan fod dillad 
a defnyddiau yn codi hiraeth arnaf. Does dim angen  gwneud ‘ffrindiau’ newydd i hongian yn fy nghwpwrdd 
dillad. Rwy’n siŵr y bydd llwythi o fagiau dillad yn cael eu cynnig i siopau elusen pan fyddan nhw’n ailagor, gan 
fod cymaint o bobl wedi bod wrthi’n clirio cypyrddau. Pan ddaw’r cyfnod Dan Glo i ben bydd y genedl yn gwneud 
un o ddau beth – naill ai’n rhuthro allan i brynu rhywbeth newydd er mwyn diwallu rhyw angen am bleser neu, 
gwneud rhywbeth y bydd gen i, gobeithio, yr ewyllys i’w wneud sef peidio prynu unrhyw eitem arall o ddillad byth 
eto. Ac mae hynny’n cynnwys esgidiau! 
 
…neu’ Ramplings’, fel y sillafwyd y Pwnc yn ei hebost – gan Rosemary Scadden 
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