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Llyfrgell Genedlaethol Cymru   
 

Er bod y bygythiad ariannol uniongyrchol i’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cilio, mae AMC ynghyd â sawl sefydliad 
diwylliannol arall yng Nghymru, yn parhau i bryderu am ei dyfodol. Dyma farn Mary Thorley, un o’r defnyddwyr 
a’r ymchwilwyr: 
 

Pan fyddaf yn llwch, cenwch y geiriau hyn dros fy esgyrn: roedd hi’n llais 
 

Mae pob myfyriwr Hanes Cymru wedi teimlo rhwystredigaeth gyda’r anawsterau a gyfyd wrth ymchwilio bywydau 
menywod ... yn arbennig mewn dogfennau swyddogol.  Prin y bydd cofnodion capeli, eglwysi a chyfarfodydd 
dinesig, hyd yn oed yn yr ugeinfed ganrif, yn cyfeirio at fenywod, ac hyd yn oed pan wnânt hynny mae’r menywod 
hyn yn dod yn rhan o grwpiau di-enw … ‘boneddigesau’, ‘y chwiorydd’, ‘gwraig’ neu ‘ferch ‘ …’  
Ond nid yw’r menywod hyn yn fud. Byddent yn ysgrifennu llythyron, yn cadw dyddiaduron, ac yn cynnig sylwadau 
ar y byd o’u cwmpas mewn llyfrau, papurau newydd a chyhoeddiadau eraill. Ceidwaid llawer o’r gwaddol hwn yw’r 

rhai sydd wedi gweithio ac sy’n dal i weithio yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  
Gall pawb gael y fraint o gerdded i mewn i’r 
adeilad ar Riw Penglais a rhannu’r trysorau lu. 
Ar gyfer y sawl sy’n astudio hanes menywod 
mae’n cynnig casgliad a mewnwelediad 
unigryw i fywydau menywod, mewn byd a 
geisiai eu cadw yn eu lle, ond a wrthododd 
ganiatáu i’w bodolaeth, eu profiadau, eu 
galwedigaethau i fod yn ddi-lais. 
Cymerwch fywydau dwy fenyw a drigai am 
gyfnod yng Nghaerfyrddin. Roedd Laura 
Hirtzell Powell yn Undodwraig a gadwodd 

ddyddiadur am hanner canrif, gan rychwantu’r blynyddoedd o’r 1850au tan ddechrau’r ugeinfed ganrif. O’i  
phapurau gwelwn fenyw addysgedig, ddeallus a gafodd gyfle i astudio gwyddoniaeth, i ddarllen ac ysgrifennu heb 
lyffethair ac i gymryd rhan mewn dadleuon diwinyddol ac athronyddol. Roedd ei chyfoeswraig o Undodwraig, Edith 
Hunter, yn ymgyrchu dros hawliau anifeiliaid, yn lladmerydd dros hawliau menywod i berchen eiddo ac yn 
swffragydd. 
Mae bywydau’r menywod hyn, ynghyd â channoedd o rai eraill, wedi’u cofnodi a’u cadw mewn miloedd o gyfrolau 
a llythyron yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Wedi eu catalogio a’u curadu yn ofalus, cânt eu cario i’r Ystafell 
Ddarllen ar gais darllenwyr, a beth bynnag eu diddordebau, cânt gefnogaeth y staff i archwilio’r casgliadau unigryw 
hyn.  
Ni ellir caniatáu’r bygythiadau cyfredol i’r Llyfrgell Genedlaethol a rhaid eu herio a’u gwrthwynebu. Rhaid i’r 
casgliadau barhau’n hygyrch a rhaid cael staff wedi’u hyfforddi i’w diogelu a’u gwneud yn ystyrlon.  
Mae’r geiriau hyn a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn crisialu'r hyn y mae’r casgliadau hyn sydd, wedi eu cadw mor 
ofalus, yn ei olygu i’r rhai sy’n gwerthfawrogi hanes menywod yng Nghymru: 
 
Bless the largeness inside me, no matter how I fear it. Bless my reed pens and my inks. Bless the words I write. 
May they be beautiful in your sight. May they be visible to eyes not yet born. When I am dust, sing these words 
over my bones: she was a voice. 
(Sue Monk Kidd, 2020) 
 
 
 

©Llyfrgell Genedlaethol Cymru 



Y Jennet Williams ffug – twyllwraig o’r ddeunawfed ganrif 
 
Yn ystod yr 1770au roedd Syr Watkin Williams-Wynn (1749-1789) o Wynnstay yn Llundain gan amlaf o ganol mis 
Ionawr tan Orffennaf. Gan mai ef oedd Cymro cyfoethocaf ei ddydd o ddigon, a bod enw ganddo am fod yn hael, 
byddai Cymry anghenus a thrallodus yn gofyn am gardod ganddo weithiau.  Er na fyddai ef yn eu hadnabod 
droeon, derbynient swllt neu ddwy ganddo’n fynych, taliadau a gofnodir  yn y llyfrau cyfrifon personol a gadwai ei 
stiward tŷ yn Llundain, Samuel Sidebotham (LlGC Wynnstay Llsg. EH4/2-9). 
Tra’r oedd y rhan fwyaf o’r derbynwyr o’i fro enedigol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd nifer o sir Gaernarfon, 
neu hyd yn oed y de. Mae’n rhaid bod yr haelioni hwn yn bur wybyddus ac roedd Sidebotham yn cadw llygad 
barcud am storïau anlwc ffug. Fodd bynnag câi ei dwyllo weithiau a cheir enghraifft o dwyll llwyddiannus yn llyfr 
cyfrifon 1774 (LlGC Wynnstay Llsg. EH4/6). 
 
Mawrth. 14eg Rhoddais 5s.3c i Jennet Williams dynes dlawd o Fangor, naill ai’n anghenus iawn neu'n dwyllwraig 
o fri 
   [Anodedig] O.N.  y ffugwraig fwyaf a gwrddais erioed 
 
Ebrill 21ain Talwyd y canlynol i Jennet Williams y ddynes o Fangor 
  Talwyd am ŵn iddi         3s 0c 
  Talwyd am ddychwelyd manion iddi o’u gwystlo   19s 4c 
  Talwyd drosti mewn Siop Siandler      3s 6c 
  Talwyd am ei Chludiant gan Wagen o Gaer   14s 0c 
  Rhoddais yn ei phoced      10s 6c 
  Talwyd am Goets i’r Dafarn       1s 6c 
                  £2 2s 10c 
 
[Anodedig] ‘O.N. Profodd y ddynes hon yn dwyllwraig o fri, aeth hi ddim gyda’r wagen, er i mi anfon George1 i’r 
Dafarn gyda hi, roedd y Jennet Williams yr oedd hi’n ei phersonadu ym Mangor.’   
Pwy oedd y ddynes hon, y Jennet Williams o Fangor go iawn yr oedd hi’n ei phersonadu? 
 
George Foxlow, Dyn cryf y tŷ, Ystlyswr y Neuadd yn Wynnstay, a gyflogid i gario cadair sedan yr Arglwyddes 
Wynn pan oedd y teulu yn Llundain. 
 
Oliver Fairclough 
 
Darlithoedd AMC/WAW Zoom y Gaeaf 2020-21 
 
Mae darlithoedd Zoom y gaeaf wedi bod yn llwyddiant mawr gydag aelodau AMC a rhai sydd ddim yn aelodau. 
Mae’r sgyrsiau Cymraeg yn arbennig wedi denu nifer fawr o Ferched 
y Wawr. Bu’n rhaid ailadrodd darlith Dr Siân Rhiannon Williams am 
Ellen Evans, Pennaeth Coleg Hyfforddi Morgannwg rhwng 1932 a’i 
marw yn 1953, am fod gormod o fynychwyr y tro cyntaf. Yn anffodus 
bydd y Cylchlythyr hwn yn rhy hwyr i hysbysebu Dr Chris Chapman 
am Fenywod y Rhondda ddechrau Mawrth, ond nid felly ddarlith 
Catrin Stevens am y menywod fu’n trefnu Deiseb Heddwch 1923-4 
(Dydd Mercher 24 Mawrth am 4 o’r gloch). Cofrestrwch am ddolen 
Zoom trwy info@womensarchivewales.org 
<mailto:info@womensarchivewales.org>. 
Os colloch chi’r darlithoedd mae rhai ohonynt i’w gweld ar https://www.womensarchivewales.org/en/zoom-
lectures-winter-2020-21 
 
Bwriadwn barhau â’r gyfres hon o ddarlithoedd yn ystod 
Hydref/Gaeaf 2021-2. Bu’n ffordd ardderchog i ni gyrraedd aelodau 
sy’n methu mynychu digwyddiadau y tu allan i’w hardaloedd fel arfer. Os hoffech chi gynnig darlith neu 
gymeradwyo siaradwr/aig cysylltwch ag info@womensarchivewales.org trwy wefan Archif Menywod Cymru. 

Dr Sian Rhiannon Williams a Miss Ellen Evans, 

Coleg Hyfforddi Morgannwg 

https://www.womensarchivewales.org/en/zoom-lectures-winter-2020-21
https://www.womensarchivewales.org/en/zoom-lectures-winter-2020-21
mailto:info@womensarchivewales.org


Jessie Donaldson, Diddymwraig Caethwasiaeth o Gymru a ddarparodd Dŷ Diogel ar y Rheilffordd 
Danddaearol yn Cincinatti.  
 
Yn ferch ifanc yn ei hugeiniau sefydlodd Jessie Heineken ei Hysgol i Foneddigesau a Boneddigion Ifainc yn 32 
Stryd y Gwynt, Abertawe, gyda’i chwaer Mary Ann. Roedd Jessie a theulu Heineken yn rhan o fudiad gwrth-
gaethwasiaeth cryf yn Abertawe.  Yn 1824, roedd Thomas Clarkson, y Diddymwr blaenllaw, wedi teithio trwy 
Gymru i ddarganfod faint o gefnogaeth oedd yna i’r mudiad. Roedd Clarkson wedi rhoi sioc i gymdeithas yn 1789 
pan gyhoeddwyd ei adolygiad o long gaethweision, yn manylu ar sut y câi cargo dynol (a elwid yn wartheg duon) 
eu cludo mewn cadwyni.    
Yn ôl Dyddiadur Clarkson: “Euthum ymlaen i Abertawe. Cwrddais â 
24 o’r pwyllgor a ffrindiau yn Neuadd y Dref. Derbyniais £24 yn fy llaw 
ac addewid am £25 neu £59.” Abertawe oedd yr unig dref oedd wedi 
casglu arian ymlaen llaw.    
Yn 1856 ymfudodd Jessie yr athrawes 57 oed gyda’i gŵr, Francis. 
Roedd aelodau eraill y teulu o Gymru eisoes yn byw ar lan afon Ohio. 
Cartref newydd Jessie, Clermont, oedd y trydydd tŷ diogel i 
gaethweision oedd ar ffo.   
Gelwid Afon Ohio yn Afon Iorddonen, ac roedd yn gyfarwydd o lyfrau 
caneuon caethweision, ac emynau Negroaidd. Rydym ni’n gyfarwydd 
â hwy heddiw: Oh Susanna, Old Folks at Home, a Old Black Joe, a 
gyfansoddwyd gan Stephen Collins Foster. Roedd yn rhaid i’r 
caethweision ar ffo groesi Afon Ohio i ennill eu rhyddid. 
Roedd hi’n beryglus iawn i helpu caethweision i ddianc. Pan 
gefnogodd y teulu Donaldson gyhoeddwr The Philanthropist, papur 
newydd Gwrth-Gaethwasiaeth, James G. Birney yn ariannol, 
ymddangosodd posteri â’r rhybudd GOCHELED DIDDYMWYR o 
gwmpas Cincinatti.  
Yn 1836 roedd tyrfa ddig iawn o 30-40 o ddynion a wrthwynebai’r 
Diddymwyr, gan gynnwys y Maer ac offeiriaid parchus, wedi chwalu 
gwasg y Philanthropist ac yna rhuthro ymlaen i ymosod ar gartref Anna Margaretta Donaldson i chwilio am 
gaethweision. Heriodd Anna Margaretta y dyrfa i chwilio ei thŷ. Cilion 
nhw’n ôl ond gan danio eu gynnau at gartrefi pobl dduon yn Church 
Alley.  
Ffrindiau Jessie yn Cincinatti oedd y Diddymwr tanllyd William Lloyd Garrison; Harriet Beecher Stowe y 
cyhoeddwyd ei chyfrol Uncle Tom’s Cabin yn 1852; Frederick Douglass yr ymgyrchydd dros ryddid  a hawliau 
menywod - y cyfansoddwyd The Fugitive’s Song amdano; a’r caethweision rhydd, Ellen a William Craft a 
ddarlithiodd yng Nghapel Mount Pleasant yn Hydref  yn 1858. 
Bu Jessie yn byw yno drwy gydol Rhyfel Cartref America a dychwelodd yn 1866 mewn pryd i weld y Fisk Jubilee 
Singers, caethweision rhydd yn Neuadd Gerdd Stryd Cradog Abertawe yn 1874.  
Bu farw Jessie yn 1889 yn 90 oed yn Ael-y-Bryn, Sgeti, Abertawe. Mae ei chartref wedi ei ddymchwel. Mae wedi 
ei chladdu yng nghladdfa St Thomas. .  
 
Mae stori Jessie Donaldson yn rhan o archifau'r National Underground Railroad Freedom Center yn Cincinnati. 
<https://freedomcenter.org> 
 
Bydd Plac glas i Jessie Donaldson yn cael ei osod ar Adeilad Canolfan Gelfyddydau Dinefwr Prifysgol y Drindod 
a Dewi Sant ar 25ain Mawrth 2021; Diwrnod cofio Dioddefwyr Caethwasiaeth a’r Fasnach Gaethwasiaeth 
Trawsiwerydd.Mae ymgyrch y Placiau Porffor yn lansio gwefan newydd ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod 2021 
yn galw ar i fenywod led led Cymru gynnig enwau eu harwresau i’w hystyried ar gyfer placiau porffor yn y dyfodol. 
Bydd yr ymgyrch yn lansio galwad agored am enwebiadau newydd yn ddiweddarach eleni. 
http://purpleplaques.wales 
 
Deb Checkland 

Jessie Donaldson mewn gwth o oedran 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpurpleplaques.wales%2F&data=04%7C01%7C%7Cd4da4c7bd1c34461511308d8e08d2383%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637506244073180492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oiWm8z3FXuD3WZuAnonVdAAZLvQg0RTpJP5E%2F4gfmb8%3D&reserved=0


Symposiwm 2020 

Gellir gweld fideos o nifer o’r papurau a gyflwynwyd yn y symposiwm ar-lein ar Hydref 3 ar wefan AMC yn awr.. 
https://www.womensarchivewales.org/en/symposium-2020  
Yn eu plith mae darlithoedd Ceridwen Lloyd Morgan, Eli Bjørhusdal, Teleri Owen, Rachel Lee, Angharad Tomos, 
Helen Atkinson, a Mary Thorley. 
Teleri Owen, wrth gwrs, oedd enillydd bwrsari Avril Rolph 2020 am ei phapur am Streic y Penrhyn.                     
 
Wrth yfed coffi o bellter cymdeithasol gyda Katrina Gass yn yr hydref a thrafod Taith Gerdded Treftadaeth 
Menywod Y Fenni sylweddolwyd bod y Chwaer Philomena o Gwfaint Chwiorydd yr Ysbryd Glân yn Y Fenni yn 
cysylltu dwy o’r safleoedd ar y daith. Roedd Katrina wedi cwrdd â’r Chwaer Josephine Egan a chafodd ei chyflwyno 
i’w hymchwil i hanes can mlynedd eu hurdd, Merched yr Ysbryd Glân (DHS). Bydd yr erthygl hon ac un arall yn y 
dyfodol yn adrodd hanes anadnabyddus eu penderfyniad yn wyneb llawer o heriau yng Nghymru. CF 
 
Lleianod Gwynion o Lydaw yng Nghymru er 1902 – yr Hanner Can Mlynedd 
gyntaf 
Daeth Merched yr Ysbryd Glân [DHS], Cynulleidfa Gatholig o fenywod defosiynol, i 
Gymru o Lydaw yn 1902. Oherwydd pwysau gan wrth-glerigwyr caewyd 2,500 o 
écoles libres yn 1901 yn cynnwys 125 o ysgolion yn cael eu rhedeg gan 625 o 
chwiorydd y DHS. Dechreuodd y troi allan yn 1902 a gwasgarwyd y chwiorydd i 
Wlad Belg, Lloegr, Cymru ac UDA.  
Ond pam Cymru, lle nad oedd llawer o blwyfi nac eglwysi catholig? Un eglurhad 
oedd eu bod yn ddiolchgar i’r efengylwyr cynnar... y seintiau Cymreig Briog, Cadog 
a Samson a fu’n efengylu yn Llydaw. Ffactor arwyddocaol arall yn y cyswllt Cymreig-
Llydewig oedd egni a brwdfrydedd merch Arglwyddes Llanofer. Bu Augusta C.E. 
Herbert, a oedd wedi troi’n Gatholiges ac a oedd â chysylltiadau â Llydaw trwy ei 
theulu yng nghyfraith, yn annog yr uchel swyddogion ‘ i sefydlu nifer o ganolfannau 
yng Nghymru.. [ac] i ddwyn y bobl yn ôl i ffydd Gatholig eu hynafiaid. Bu’n noddwraig 
hael i’r DHS yng Nghymru ac yn ddylanwadol yn sefydlu cwfaint Mynwy. Nid hi oedd 
yr unig un. Roedd menywod catholig nodedig eraill: Misses James ac Abadam o 
Ddinbych y pysgod, a Misses Blanche Williams a Morgan o Aberhonddu yn 
gweithio’n frwd yn annog a chefnogi’r DHS. Roedd teuluoedd catholig eraill yn rhoi 
cefnogaeth ymarferol i’r chwiorydd. Roedd partner Alice Abadam, y protestant Dr 
Alice Johnson, o Seilam Caerfyrddin yn gefnogol iawn hefyd.                                                                                                                                                                                                                                     
Rhwng 1902 ac 1906 agorwyd deuddeg cwfaint yng Nghymru, y cyntaf oedd y 
Santes Fair ym Mynwy [1902-13]. Yn 1903 agorwyd cwfeiniau pellach ym 
Mrynbuga, Dinbych-y-pysgod, Caerfyrddin, Pont-y-pŵl, Aberhonddu ac 
Aberystwyth. Yn 1904 agorwyd cwfeiniau yn Llanrwst, Pwllheli , Caernarfon a Doc 
Penfro. Deil cwfaint Y Fenni, a sefydlwyd yn 1906, ar agor. Y trydydd cwfaint ar 
ddeg, a’r olaf oedd Sant  Felix, Blaenafon (1906-95). Byr fu parhad rhai o’r 
cwfeiniau, ond goroesodd rhai i’r 21ain ganrif.  
 Mae’n demtasiwn adrodd hanes pob cwfaint yn fanwl a’u profiadau amrywiol o 
ffynonellau gwreiddiol y Chwaer Egan. Yma, fodd bynnag, canolbwyntir ar 
archwilio’r profiadau a’r heriau a wynebai waith apostolaidd y DHS.  Gwnâi 
tensiynau lawer eu bywydau yng Nghymru’n heriol. Yn y blynyddoedd cynnar roedd 
gadael eu cartref ysbrydol a’u teuluoedd i ddod i wlad anghyfarwydd ei hieithoedd 
a’i harferion ymhlith y rhain. Roedd y gymuned ehangach y tu hwnt i’r plwyfolion, 
weithiau’n eu drwgdybio ac weithiau’n elyniaethus. Ym Mhont-y-pŵl  blinwyd y 
chwiorydd gan lanciau lleol, ac yn ddiweddarach adroddwyd am elyniaeth 
‘capelwyr’. Yn Llanrwst roedd y Methodistiaid 
Calfinaidd yn arbennig o elyniaethus. Yn Aberystwyth, yn 1924, cafwyd ymgyrch 
filain yn eu herbyn gan Kensititiaid lleol, grŵp gwrth-gatholig cynddeiriog. Mewn 
gwrthgyferbyniad mae ffenestr liw yn coffáu’r Chwaer Pierre Lazare, prifathrawes yr eglwys blwyf 1904-08, yng 
Nghaerfyrddin. Roedd tensiynau amlwg rhwng nodau ysbrydol y DHS a’u hamgylchiadau materol ac ariannol. 
Roeddent yn gobeithio dod yn hunangynhaliol yn ariannol trwy sefydlu ysgolion cwfaint lle telid ffioedd. Mewn 

Ffenestr goffa i’r Chwaer Pierre 
Lazaire (‘Ma Mere’) Santes 
Fair, Caerfyrddin. Diolch i 
Canon Pius.  
©Allan  Randall 

https://www.womensarchivewales.org/en/symposium-2020


gwirionedd roedd hyn yn sialens. Ni sefydlwyd ysgolion ym Mrynbuga na Llanrwst. Roedd yn rhaid i’r Fam-dy yn 
Llydaw gytuno’r gyllideb i rentu neu brynu eiddo.  Deuai pob darn o offer ar gyfer preswylio, ysgolion neu lety 
preswyl, megis dodrefn, offerynnau cerdd gan gynnwys piano, deunyddiau gwnïo a chelf o Lydaw. Roedd rheoli 
trefniadau ymarferol yn tynnu sylw’r uwch-famau lleol oddi ar eu gwaith ysbrydol. Pryder cyson oedd prinder y 
chwiorydd â chymwysterau dysgu. Ymhlith y tensiynau allanol yr oedd y derbyniad a gafwyd gan rai offeiriaid 
anghefnogol a gredai fod y chwiorydd yn bygwth eu hysgolion plwyf. Gweithgareddau craidd y chwiorydd, yn 
ychwanegol at addysgu disgyblion a myfyrwyr aeddfed, oedd eu gwaith ysbrydol yn cynnal dosbarthiadau 
catecism, tasgau plwyfol, ymweld â theuluoedd catholig a’r tlawd a’r claf beth bynnag eu henwad. 
Daeth pwysau allanol yn sgil Deddfau Addysg 1918 ac 1944 a gyflwynodd safonau cenedlaethol o ran 
cymwysterau a chyfleusterau. Oherwydd cwymp mewn niferoedd, diffyg athrawon cymwys a methu cwrdd â 
safonau newydd caeodd llawr o’r ysgolion cwfaint eu drysau. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd ni ddaeth unrhyw chwaer 
newydd draw o Lydaw, ac roedd yr ysgolion a fodolai yn gorfod ymdopi â mwy o ddisgyblion, gan gynnwys 
teuluoedd o ffoaduriaid. Arweiniodd hyn at sefydlu’r ysgol brawf gyntaf ym Mhrydain (1942-49) yng nghwfaint 
Pont-y-pŵl. Câi menywod ifanc eu paratoi ym Monaghan, Iwerddon, i ymuno â Phont-y-pŵl, a chaewyd cwfaint 
Aberhonddu i ariannu’r prosiectau newydd. Dathlwyd Jiwbili yr urdd ym Mhrydain yn Ebrill 1952, yn Nhŷ Talaith 
Reading, gyda Chymun Diolchgarwch. Bryd hynny dim ond sefydliadau Caerfyrddin, Aberystwyth, Pont-y-pŵl a’r 
Fenni oedd yn dal i fodoli.  
 
Katrina Gass 
 
Diolch i Dr Josephine Egan DHS am ganiatâd i ddefnyddio ei hymchwil, “A Century of Service in Wales”, (Three 
Peaks Press, 2005).   
 
Y Swffragetiaid a Chyfrifiad 1911  
 
Mae’r Cyfrifiad cyfredol yn ein hatgoffa am wrthwynebiad eang y swffragetiaid i 
Gyfrifiad 1911, yn bennaf gan y Gynghrair Rhyddid Menywod a chefnogwyr y 
Undeb Gwleidyddol a Sosialaidd y Menywod (WSPU). Dadleuent na chaniataent 
i’w henwau gael eu defnyddio ar gyfer ystadegau’r llywodraeth os na châi 
menywod eu cyfrif yn ddinasyddion llawn a chanddynt bleidlais.   
Câi’r Cyfrifiad ei lenwi gan ‘y Penteulu’ (dyn wrth gwrs os nad oedd y fenyw yn 
weddw) ac roedd yn rhaid rhoi manylion am bawb oedd yn cysgu yn y tŷ dros nos 
ar yr 2il a’r 3ydd o Ebrill. Difwynodd nifer o benteuluoedd eu ffurflenni; dengys yr 
un isod sylw diamwys Edith Smyth ar ei ffurflen hi.  
Gwnaeth menywod led led Prydain a oedd yn boicotio’r cyfrifiad eu habsenoli eu 
hunain mewn ffyrdd amrywiol. Aeth Mrs Pankhurst a’i chefnogwyr i Rinc Aldwych 
yn Llundain, lle treuliwyd y nos yn gwrando ar areithiau a pherfformiadau gan 
Gynghrair Rhyddfreinio’r Actoresau. Led led Lloegr a’r Alban cerddodd grwpiau o 
fenywod y rhostiroedd, ymgasglu mewn caffis neu’n gwersylla mewn carafanau. 
Yn ne Cymru, treuliodd Emily Phipps, prifathrawes yn Abertawe ac ymgyrchwraig 
ffeminyddol, gyda’i phartner Clara Neal a thair menyw arall, noson y cyfrifiad mewn 
ogof ar lan y môr ar Benrhyn Gŵyr i osgoi cael eu cyfrif.  CF 

 

 
 
 

Emily Phipps c. 1911 

Ffurflen gyfrifiad Ethel Smyth  yn 1911. Ychwanegwyd y sylwadau mewn coch gan  y rhifwr.  



Cynhadledd Hydref: ‘Galw am bapurau’ 
 

Tua’r amser hwn bob blwyddyn, mae’r Archif yn galw am bapurau ar gyfer ein Cynhadledd Hydref. Er mai term 
safonol yw hwn, efallai y bydd rhai pobl yn gofidio mai dim ond academyddion, neu fyfyrwyr prifysgol o leiaf, sy’n 
cynhyrchu papurau o’r fath. 
Mae ein Cynadleddau yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes menywod yng Nghymru, ac rydym yn 
hoffi clywed gan unrhyw un â diddordeb yn y maes, ac sydd â stori i’w hadrodd. Rydym wedi cael papurau 
ardderchog a diddorol gan bob math o bobl yn y gorffennol, mae llawer ohonynt wedi datblygu eu diddordeb yn y 
pwnc heb unrhyw gefndir academaidd. Os ydych chi’n meddwl bod gennych rywbeth diddorol i’w ddweud am 
unrhyw agwedd ar hanes menywod, meddyliwch o ddifri am gynnig eich syniad os gwelwch yn dda. Mae croeso 
i bapurau Cymraeg a Saesneg. O safbwynt hyd, mae papurau tua 20-30 munud gan amlaf, ond gellir cynnig un 
byrrach hefyd. Os ydych chi’n meddwl bod gennych rywbeth i’w gynnig, ond nad ydych yn siŵr, anfonwch e-bost 
at conference@womensarchivewales.org, ac fe gewch gyngor a chefnogaeth.  
 

Bwrsari Avril Rolph  
 

Bob blwyddyn rydym yn cynnig bwrsari i fyfyriwr neu hanesydd 
amatur er cof am Avril Rolph (1945 – 2018). Roedd Avril yn 
hanesydd a ffeminydd ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod 
Cymru.  
Cynigir y bwrsari am unrhyw agwedd ar hanes menywod yng 
Nghymru, a chyflwynir y wobr o £200 yng nghynhadledd flynyddol AMC. Bydd enillydd y bwrsari yn cyflwyno ei 
bapur yn rhithiol neu mewn person yn y Gynhadledd ym Mangor eleni. Enillwyr y ddau fwrsari cyntaf oedd Molly 
Caenwyn (2019, ar y chwith) a Teleri Owen (2020). 
Ceir manylion am sut i ymgeisio ar ein gwefan: https://www.womensarchivewales.org/en/news?id=201 
 

Edith Nepean  
 

Ganwyd Mary Edith Nepean yn Llandudno yn 1876; roedd ei thad John Bellis yn Oruchwyliwr y Tlawd. Ymddengys 
ei bod yn ferch ifanc dalentog. Enillodd yr ail wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon (1894) am baentio 
ffigurol ac yn adroddiad ei phriodas yn 1899 fe’i disgrifir fel ‘Artist benywaidd adnabyddus’.   Byddai’n arddangos 
ei gwaith yn rheolaidd gyda Chymdeithas Gelf Menywod Gwynedd. Ymddengys ei bod yn gyfansoddwraig hefyd 
a pherfformiwyd ei walts ‘Do you remember’  (‘mewn datganiad hyfryd’ yn ôl y Caernarvon and Denbigh Herald) 
gan Gerddorfa Pier Llandudno ym mis Awst 1910. Ond siawns mai fel awdur a nofelydd yr 
hoffai gael ei chofio.   

 Ar ôl priodi Molyneux Nepean, gwas sifil, symudodd Edith 
i Lundain, er, fe ymddengys, ei bod yn ymweld â 
Llandudno’n rheolaidd. Cawsai ei hannog i ysgrifennu 
gan neb llai na David Lloyd George a oedd wedi edmygu 
rhai o’i chynigion yn yr Eisteddfod. Cyflwynodd ei nofel 
gyntaf ‘Gwyneth of the Welsh Hills’, iddo. Chreodd hyn ddim 
argraff ffafriol ar y Cambrian Daily Leader, gofynnwyd tybed 
beth yn y byd fyddai ganddo fe i’w ddweud o’i darllen. Hoffent 
fod wrth ei ysgwydd pan fyddai’n darllen rhai penodau, a phan welai sut roedd 
bywyd capel yn cael ei lurgunio, a sut yr oedd yr iaith Gymraeg yn cael ei 
hystumio’n rhyfedd. Er gwaetha hyn gwnaethpwyd ‘Gwyneth’ yn ffilm fud yn 
1921, ac ysgrifennodd hi lawer iawn o gyfrolau 
rhamantaidd ‘Cymreig’ eraill.. 
Fodd bynna,g roedd ffilm yn bwysig yn ei bywyd. 

Ganol yr 20fed ganrif ysgrifennodd yn helaeth i’r cylchgrawn ffilm Picture Show. 
Roedd ganddi ffrindiau enwog, megis Ivor Novello, a theithiodd yn eang hefyd.  
Ar ôl i’w gŵr farw yn 1940, ymddengys iddi ddychwelyd i Landudno, lle bu farw yn 
1960. Yn hynod drist, er gwaetha ei henwogrwydd a’i phoblogrwydd, honnir mai dim ond pedwar galarwr 
fynychodd ei hangladd.   
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Wynebu’r gorffennol 

Wrth i ni drafod yr angen i wneud cyfiawnder â hanes lleiafrifoedd ethnig, y duedd yw cofio am ddynion cyfoethog 
a phwerus y gorffennol, a’r modd yr oedd eu cyfoeth yn aml wedi ei seilio ar ddioddefaint dynol, yn enwedig y 
fasnach mewn caethweision. Ar erchyllterau’r fasnach mewn caethweision yr adeiladwyd cyfoeth teulu Pennant 
yn y gogledd. Bu Thomas Williams, perchennog gwaith copr Mynydd Parys, Ynys Môn, yn deisebu’r Senedd er 
mwyn diogelu’r fasnach. Yr adeg honno ddefnyddiai holl gynnyrch ei weithfeydd ym Mhen-clawdd i brynu 
caethweision.  
Yn agosach at gartref i fi, roedd gan haearnfeistri blaenau’r cymoedd hefyd ddiddordeb yn y fasnach. Ceisiodd 
Richard Crawshay brynu planhigfa yn Jamaica  a defnyddiwyd llawer o gynnyrch ei ffwrneisi yng Nghyfarthfa yn 
y llongau a hwyliodd o Gaerdydd a Chasnewydd ar y “fordaith drionglog” o Gymru i’r Affrig gyda nwyddau (copr 
yn aml iawn) i brynu caethweision, eu cludo i’r Amerig a’u gwerthu er mwyn prynu siwgr i fynd adre i gwrdd â’r 
galw cynyddol am bethau melys.  Byddai’n anodd dod o hyd i unrhyw un yng Nghymru heddiw nad sydd wedi 
elwa ar y fasnach gaethweision mewn rhyw ffordd anuniongyrchol. Roedd fy hen-hen-dad-cu a’i dad yn gweithio 
yn ffwrneisi Cyfarthfa... 
Mae dylanwad y fasnach i’w deimlo hyd heddiw. Dyma hanes un fenyw arbennig a wynebodd ragfarn a ddeilliodd, 
yn y pendraw, o’r hen hanes creulon. Er gwaethaf popeth, aeth ymlaen i ofalu am rai a’i sarhaodd. O Jamaica, un 
o ynysoedd y siwgr, y daeth Daphne Richards i Gaerffili. Ei merch Roz sy’n adrodd hanes ei “mam anhygoel” 
gyda balchder haeddiannol. 
 
Mam Anhygoel 
 
Ymddangosodd yr erthygl hon gan Roz Richards yn gyntaf yn CwmNi, papur bro Caerffili a’r ardal. Aeth  Roz a’i 

chwaer i ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol.  
 
Mewnfudodd fy mam, Daphne Richards,  i’r Deyrnas Gyfunol pan oedd yn 
17 mlwydd oed, nôl yn 1963 fel rhan o do’r “Windrush”, lle gwahoddwyd 
trigolion Jamaica i fyw a gweithio fel rhan o’r Gymanwlad. Breuddwyd mam 
oedd dod yn Nyrs Gofrestredig ar gyfer salwch meddwl (RMN). gyda’r GIG.  
Wedi astudio yn 1967 eisteddodd mam arholiad i ddod yn RMN dim ond i 
gael gwybod gan y fetron, wrth iddi roi ei phapurau i mewn: “Dwy ddim yn 
gwybod beth ydych chi’n gwneud yma, chi ddim wedi pasio.”   
Nawr, gwyddai mam ei bod yn ddeallus ac roedd yn gwybod y dylai fod wedi 
pasio o ystyried y gwaith yr oedd wedi’i wneud. Ond ni phasiodd yr un nyrs 
groenddu i fod yn RMN. Gwnaed hi’n amhosib iddynt basio. Roedd pob nyrs 
ddu yn gweithio fel SEN (State Enrolled Nurse) sef dirprwy nyrs. Cawsant 
eu ffrwyno oherwydd lliw eu croen. 
Yn 1980 enillodd mam gymwysterau MRN pan, o’r diwedd, y cafodd hi gyfle 
i sefyll yr arholiad. Dywedodd mam y gallai fod wedi cefnu ar y cyfan  gan 
roi’r gorau i’w breuddwyd. Ond cadwodd ei chryfder mewnol a’i dyfalbarhad 
a’i thân ynghyn, ni roddodd y ffidil yn y to dan unrhyw amgylchiadau. 
Bellach mae wedi ymddeol wedi ymroi hanner can mlynedd anhygoel i’r 
GIG!!! 
Rydym mor falch o’n mam. Adlewyrchir ei chryfder a’i dewrder ynom ni, (Roz 

a Lara, efeilliaid Daphne). Rydym yn wirioneddol wedi’n bendithio gan y gorau. Y fath fenyw groenddu 
anghredadwy, hardd yw hi. (Cyfieithwyd gan Elin Jones) 
 
 

Nyrs Daphne Richards 

Gair i’ch atgoffa ein bod wrth ein boddau yn derbyn erthyglau o unrhyw hyd rhwng 200 ac 800 o eiriau i’w 
cynnwys yn y Cylchlythyr hwn. Os oes gennych unrhyw amheuon neu gwestiynau cysylltwch â mi trwy wefan 
yr Archif ar info@womensarchivewales.org. 
Dyddiadau copi yw: Dydd olaf Chwefror ar gyfer rhifyn Mwrth, o Fai ar gyfer rhifyn Mehefin; ddiwedd Awst ar 
gyfer rhifyn Medi a Thachwedd ar gyfer rhifyn Rhagfyr.. 

Golygwyd y Cylchlythyr hwn gan Caroline Fairclough a’i gyfieithu gan Catrin Stevens ac Elin Jones. 
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Menywod a Gwyddoniaeth yng Nghymru – Cynlluniau Newydd  

Ar Chwefror 10fed  daeth nifer o aelodau AMC ynghyd ar Zoom i drafod menywod a gwyddoniaeth yng Nghymru. 
Trwy gyd-ddigwyddiad roedd hi’n ddiwrnod cyn bod y Cenhedloedd Unedig yn dathlu Diwrnod Menywod mewn 
Gwyddoniaeth ar 11eg Chwefror.  
Mae rhai ohonom wedi bod yn meddwl am y pwnc hwn ers blynyddoedd. Efallai eich bod yn cofio am erthygl 
Jenny Sabine am Fferyllwragedd yng Nghylchlythyr Mawrth 2014, ac yn fwy diweddar sut y bu Sue Thomas yn 
archwilio Menywod yn STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), yn Archifau Richard Burton 
ym Mhrifysgol Abertawe (Mehefin 2020). Gwyddom fod eraill wedi bod yn gwneud rhywfaint o ymchwil i agweddau 
amrywiol ar destun gwyddoniaeth a thechnoleg.    
 I ddechrau, rydym wedi penderfynu gwneud dau beth. Yn gyntaf, sefydlu pa gysylltiadau y gallwn eu gwneud 
gyda sefydliadau sy’n bodoli eisoes, yn enwedig rhai â menywod mewn swyddi blaenllaw. Rydym eisiau dangos 
i ferched ifainc fod modd gwneud hyn. Os ydych chi’n nabod un o’r menywod hyn, neu hyd yn oed yn well, os 
ydych chi’n un ohonynt, cysylltwch â ni ar info@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda fel y gallwn 
ychwanegu’r wybodaeth hon at y rhestr anhrefnus braidd sydd gennym eisoes. Gallai’r ail nod, gobeithio, 
ymwneud ag unrhyw aelod o’r 
Archif. Ydych chi wedi dod ar draws 
unrhyw fenywod diddorol yn eich 
ymchwil teuluol, neu ydych chi wedi 
ymchwilio pwnc STEM, am ba 
gyfnod bynnag? Cymerodd a 
phasiodd Gertrude Walters o Ysgol 
Sir Pen-y-bont, tri phwnc gwyddonol ar gyfer ei Thystysgrif Addysg Uwch yn 1915. (Aeth yn ei blaen i fod yn 
ddarlithydd mewn Botaneg yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth.)     
Ein nod yw creu adolygiad rhychwantu, fydd yn cwmpasu’r sefyllfa bresennol yng Nghymru yn ogystal â 
gwybodaeth hanesyddol a chasglu storïau. Rydym yn agored i awgrymiadau ynglŷn â’r canlyniad. Rydym yn siŵr 
o un peth er hynny, sef y byddwn yn annog merched a menywod ifainc yng Nghymru i feddwl am bynciau STEM 
fel eu pynciau nhw, nid fel rhai i fechgyn yn unig. 
Y cyswllt yw info@womensarchivewales.org 
 
Gwir Gofnod o Gyfnod (SRS/GGoG): Diogelu papurau a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru 
 
Mae prosiect ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’ wedi parhau gydol y flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf cyfyngiadau’r clo, gan 
gyfweld aelodau benywaidd o’r Cynulliad/Senedd, dros Zoom neu’r tu allan. Bu’r prosiect yn brysur yn ystod y 
cyfnod hwn hefyd yn hwyluso archifo papurau gwleidyddol yr aelodau hyn er mwyn creu cofnod awdurdodol o 
brofiadau’r trigain a mwy o fenywod sydd wedi gwasanaethu’r sefydliad ers 1999.    
Yn ôl yr Archif Wleidyddol Genedlaethol prin yw’r ACau/ASau benywaidd sydd wedi archifo eu casgliadau o 
ddogfennau, ffotograffau a deunyddiau eraill i’w diogelu at y dyfodol. Ein nod, felly, yw cysylltu â’r aelodau 
benywaidd yng Nghymru, o’r gorffennol ac yn gyfredol, ac i hyrwyddo’r broses hon, fel y caiff ymchwilwyr a 
haneswyr y dyfodol gofnod cytbwys a chywir o esblygiad a hanes cynnar Cynulliad / Senedd Cymru.  
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf i, fel Swyddog Prosiect SRSGGG, wedi bod mewn cysylltiad â chymaint o’r 
aelodau benywaidd â phosibl; a hyd heddiw, mae naw-ar-hugain o gynACau/ASau neu rai cyfredol wedi rhoi eu 
papurau, eu ffotograffau a’u deunydd electronig i’w harchifo, neu maent mewn trafodaethau â’r archifwyr 
perthnasol i drafod eu rhoi ar adnau yn y dyfodol agos. Rydym wedi bod yn cydweithio â’r Llyfrgell Genedlaethol 
a hefyd ag archifau lleol led led Cymru, gan gynnwys Ceredigion, sir Gaerfyrddin, sir Benfro, Gorllewin 
Morgannwg, Gwent, sir y Fflint, Wrecsam a Morgannwg.   
Mae pob un o’r archifdai hyn wedi cymryd diddordeb mawr yn ein prosiect ac wedi bod yn frwd eu cefnogaeth. 
Gobeithio, cyn i’r prosiect hwn ddod i ben ym Mehefin eleni, ac unwaith y bydd archifau Cymru ar agor unwaith 
eto, y bydd llawer mwy o’r aelodau benywaidd wedi ymateb yn gadarnhaol i’n cais iddynt roi eu papurau ar adnau, 
a thrwy hynny, y diogelir eu cyfraniad a’u hanes pwysig yng ngwleidyddiaeth Cymru.  
 
Kate Sullivan Swyddog Prosiect 
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Santes Non 
 

Ar Fawrth 1af bob blwyddyn bydd Cymry led led y byd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Ar Fawrth 8fed bob blwyddyn 
bydd menywod led led y byd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod. Rhwng y ddau ddyddiad hyn dethlir gŵyl 
Non, mam Dewi Sant. Weithiau mae ar Fawrth 2il, weithiau, fel eleni, ar Fawrth 5ed.   
 Gwyddys llai am Non, nag a wneir am ei mab Dewi, hyd yn oed. Y brif ffynhonnell ar Ddewi a Non yw Vita Davidis, 
Buchedd Dewi, a ysgrifennwyd tua 1095 gan yr ysgolhaig Rhigyfarch, pan oedd wedi ymsefydlu yn Llanbadarn.  
Mae enw Non yn amrywio tipyn, weithiau gelwir hi’n Nun ac weithiau Nonnita. Meddai Rhifygarch (addasiad o Lyfr 
Ancr Llanddewibrefi): “Ac ymhen deng mlynedd ar hugain wedi hynny, fel yr oedd Sant yn cerdded ei hun, wele 
leian yn dod i’w gyfarfod. Ac ymafaeliodd ef ynddi a dwyn trais arni. A’r lleian a feichiogodd. Enw'r lleian oedd 
Non. A ganwyd mab iddi. A rhoddwyd Dewi yn enw arno. A gŵr ni fu iddi na chynt nac wedyn. Roedd hi’n ddiwair 

o feddwl a gweithred … ni fynnodd hi fwyd heblaw bara a dŵr ar 
hyd ei hoes.” Felly, cofnodir i Non gael ei threisio, esgor ar faban 
ac yna byw yn ddiwair ar fara a dŵr. Chafodd hi fawr o fywyd.   
Yn ogystal â Rhigyfarch, gallwn olrhain rhywfaint o hanes Non 
trwy’r lleoedd niferus sydd wedi eu cysegru iddi mewn ffyrdd 
gwahanol. Cytunir yn gyffredinol iddi esgor ar ben clogwyn ger 
dinas-bentref Tyddewi a lle mae tarddell, ffynnon bellach, a hen 
gapel (adfail yn awr) a chapel mwy diweddar. Yna dywedir iddi 

fynd i fyw i’r gogledd yng Ngheredigion gyda’i mab bach. Efallai fod hyn ger lle'r oedd teulu’r tad.   Credir mai 
dyma Hen Fynyw a Llannon, a enwyd ar ei hôl. Mae lleoedd yng Nghernyw yn cario ei henw hefyd. Mae’r rhain 
yn cynnwys Altanon lle hawliwyd bod rhai o’i hesgyrn wedi eu cadw am lawer o flynyddoedd. Mae peth tystiolaeth 
iddi fynd i fyw wedyn am weddill ei bywyd i Lydaw.  Mewn lle a elwir Dirinon yn awr, credir iddi sefydlu cwfaint a 
chael ei pharchu yn ei rhinwedd ei hun. Roedd hyn, mae’n debyg, ar ôl i Dewi dyfu’n ddyn a chychwyn ar ei waith 
a’i deithiau ei hun. Bu farw a chladdwyd hi yn Dirinon. Mae wyneb y ddelw ar y bedd lle gorffwys yn gwenu gan 
ymddangos fel petai’n eithriadol hapus, mewn hedd yn ystod ei blynyddoedd olaf, ar ôl bywyd digon trofaus.   
Gwelir uchod y ffynnon yn y man yr honnir iddi esgor. Y mae yn awr ar Lwybr Arfordir Sir Benfro. Mae sedd yno 
a golygfeydd godidog tuag at Iwerddon. Fel gyda llawer o ffynhonnau honedig-ddwyfol Cymru, dywedir bod gan 
y dŵr y gallu i iacháu. Dim ond un o nifer fawr o ffynhonnau yng ngorllewin gwlyb, cynnes Cymru ydy hon. Mae 
rhai o’r rhain yn ymddangos a diflannu yn weddol aml pan mae’r ddaear eisoes yn wlyb diferol.  Yn ddi-os yn y 
6ed Ganrif byddai hyn wedi ymddangos fel gwaith goruwchnaturiol y saint, yn hytrach na gwaith natur yn ymdopi 
â gormod ddŵr glaw heb unman arall i fynd iddo. A heddiw rydym yn dal i 
gynysgaeddu pwerau arbennig i ddyfroedd o’r fath, ond bellach rhown ni nhw 
mewn potel a’u gwerthu am bris mawr fel Dŵr Mwynol. Ac, wrth gwrs, 
gwyddoniaeth a masnacheiddiwch yw hyn, nid paganiaeth ac ofergoel. 
Pan godwyd cysegrfa Dewi Sant yng Nghadeirlan Tyddewi, pan oedd cryn fynd 
ar y diwydiant pererindota canoloesol, roedd rhan o’r cysegriad i’w fam, Non. Ers 
adfer y Gysegrfa yn ddiweddar, mae’r darlun ar arddull eicon o Non, wedi siarad 
yn angerddol â rhai sy’n dod o gefndiroedd anodd, gan gynnwys sefyllfaoedd 
teuluol camdriniol. Er gwaetha’r trais yn ei herbyn, ystyrir iddi fynd yn ei blaen i 
gael bywyd ffrwythlon yn ei rhinwedd ei hun ac fel mam sengl. Ystyrir i’w chryfder 
ffurfio cymeriad Dewi a rhoi iddo’r nerth i ddatblygu yn nawddsant Cymru. Mae ei 
delwedd wrth droed y grisiau i lyfrgell y Gadeirlan. Rydym yn cwrdd ag ymwelwyr sydd wedi dioddef camdriniaeth 
yn eu bywydau neu eu cartrefi, neu heriau bod yn rhieni sengl, yn fynych. Mae Non wedi dod yn nawdd-santes 
answyddogol i’r rhai sy’n cario beichiau  cysylltiedig â thrais, camdriniaeth, enciliad neu dreialon eraill bywyd 
teuluol.  
Efallai mai ôl nodyn pandemig stori nerth mewnol Non yw bod, yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, y Gadeirlan 
ganoloesol a gysegrwyd i’w mab wedi gorfod plygu i reoliadau’r llywodraeth ynglŷn â chau a’r cyfyngiadau eraill, 
ond bod capel pragmataidd Non ar ben y clogwyn wedi cael ei gadw ar agor gydol yr amser a bod pobl yn mynd 
i mewn yno yn aml i eistedd (allan o’r glaw!) i fyfyrio am y digwyddiadau rhyfedd o’u cwmpas.   
 
Mari James,  Swyddog Datblygu Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi 

Archif Menywod Cymru, Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton Park, Abertawe, 
Wales, SA2 8PP  

 


