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Bywgraffiadau’r siaradwyr
•

Yr Athro Chris Williams. Chris Williams yw Pennaeth Coleg y Celfyddydau, Astudiaethau
Celtaidd a Gwyddorau Cymdeithasol yng Ngholeg Prifysgol Cork, lle bydd yn dysgu peth hanes
hefyd. Roedd yn Gomisiynydd Brenhinol gyda CBHC am ddeng mlynedd hyd 31 Hydref 2018.

•

J D Davies. David Davies yw Is-Lywydd y Gymdeithas Ymchwil Morwrol, Cymrawd o’r
Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac awdur Britannia’s Dragon: A Naval History of Wales
(2013). Yn awdur arobryn sy’n hanu o Lanelli, mae hefyd yn ysgrifennu cyfres boblogaidd o
nofelau morwrol wedi’u gosod yn yr ail ganrif ar bymtheg. Gwefan: jddavies.com.

•

Geoffrey Hicking. Swyddog Gwybodaeth ac Ymchwilydd yw Geoffrey Hicking sy’n gweithio ar
hyn o bryd gyda’r Comisiwn Brenhinol. Mae ei ddiddordebau yn y maes morwrol yn bennaf. Ar
ôl ymchwilio i rwydweithiau gwybodaeth marsiandïol yn rhanbarth môr Iwerydd yn y
ddeunawfed ganrif, mae ar hyn o bryd yn gwneud ymchwil i ganolfannau’r Llynges Frenhinol
yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

•

Dr Huw Lewis Roberts. Yn enedigol o Foelfre, Ynys Môn, ef yw’r cyntaf o deulu ei dad i beidio
â mynd i’r môr, ond wedi treulio blynyddoedd fel meddyg teulu yng Ngwynedd. Mae’n
ymddiddori mewn hanes lleol, yn Gadeirydd Cymdeithas Hanes Teulu Caernarfon, ac yn
mwynhau hwylio o gwmpas arfordir Môn.

•

Dr Gareth Huws. Fe’i hyfforddwyd yn fiocemegydd ond ym myd hanes y gwelir y Dr Gareth
Huws yn pori erbyn hyn. Ei ddiddordeb arbennig yw’r cyfnod hir rhwng 1790 a 1918 ac effaith y
cyfnod hwn ar borthladd Caergybi ac ar ardal ehangach Ynys Môn. Mae’n credu fod hanes
morwrol Caergybi yn destun sydd o ddiddordeb cenedlaethol a rhyngwladol ac un sydd heb
dderbyn sylw teilwng.

•

Dr Mark Matthews. Hanesydd morwrol a busnes yw’r Dr Mark Matthews sydd wedi cyhoeddi
amrywiaeth eang o erthyglau ar hanes morwrol Cymru. Mae ar hyn o bryd yn Gadeirydd

Morol/Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru. Mae’n briod â’r awdures Gymreig Jo
Mazells ac yn byw yn Abertawe.
•

Andrew Hemmings, BA(Anrh) FCILT. Andrew yw awdur Secret Newport ac yn ymchwilydd i’r
prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Y Rhyfel Byd Cyntaf: Casnewydd a’r Môr. Yn Gadeirydd
presennol Corff Ymgynghorol Comisiwn Harbwr Casnewydd, mae’n dod â’i ddiddordebau oes
ym meysydd archaeoleg ddiwydiannol, cludiant a’r Rhyfel Byd Cyntaf i’w sgwrs.

•

Dr John Morgan-Guy. Ar ôl bod yn Gymrawd Ymchwil, Darlithydd a Chaplan ym Mhrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, mae John ar hyn o bryd yn Gymrawd
Ymchwil Er Anrhydedd yng Nghanolfan Ymchwil Roderic Bowen yr un brifysgol. Mae’n
Gymrawd o’r Gymdeithas Meddygaeth Frenhinol, y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, a
Chymdeithas yr Hynafiaethwyr, ac mae ef wedi cyhoeddi’n eang ym meysydd meddygaeth a
hanes eglwysig.

•

Deanna Groom, Uwch Ymchwilydd (Arforol). Archaeolegydd arforol y Comisiwn Brenhinol a
fu’n datblygu cofnod arforol Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru am y 10 mlynedd ddiwethaf
yw Deanna. Cyn hyn, roedd hi’n gyfrifol am ddatblygu cofnod arforol Comisiwn Brenhinol
Henebion yr Alban (Historic Environment Scotland bellach) a’r Gofrestr Genedlaethol o Longau
Hanesyddol, gwaith a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae’r Gofrestr yn cael ei
chynnal erbyn hyn gan National Historic Ships yn yr Amgueddfa Arforol Genedlaethol,
Greenwich.

•

Dr Rita Singer, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol. Mae Dr Rita Singer yn arbenigwraig ar
lenyddiaeth ffuglennol a ffeithiol Gymreig yn y Saesneg o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a
dechrau’r ugeinfed ganrif. Yn ei rôl fel Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd gyda’r Prosiect
Llongau-U 1914-18, bydd hi’n helpu amgueddfeydd lleol a grwpiau cymunedol ledled Cymru i
ddatblygu gweithdai ac arddangosfeydd sy’n coffáu effaith rhyfel llongau-U yr Almaen ar
gymunedau lleol.

•

Helen Rowe, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol. Archifydd cymwysedig gyda phrofiad ym
meysydd digido a hanes llafar yw Helen. Mae hi wedi gweithio ar sawl prosiect arall a
ariannwyd gan CDL, gan gynnwys Prydain oddi Fry, yn ystod ei 10 mlynedd yn y Comisiwn
Brenhinol. Mae hi wedi cyfrannu’n helaeth at Gasgliad y Werin Cymru, gan hel deunydd CBHC
at ei gilydd a’i uwchlwytho i’r wefan, a hyfforddi cyfranwyr cymunedol. Mae hi bellach yn
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol ar y Prosiect Llongau-U ac wedi bod yn gweithio gydag
amgueddfeydd a lleoliadau ledled Cymru i ddarganfod hanesion lleol am y Rhyfel ar y Môr.

•

Ellie Waters, Rheolwr Prosiect Prosiect Llongau-U 1914-18 yw Ellie. Mae ganddi brofiad
proffesiynol ym meysydd cyfathrebiadau strategol, datblygu busnes a marchnata a mwy na
deng mlynedd o brofiad o reoli prosiectau. Mae hi wedi gweithio yn y sectorau preifat a
chyhoeddus, gyda chorfforaethau amlwladol a chyrff cyhoeddus cymhleth, yn ogystal â
busnesau bach a chanolig. Mae hi’n gyfarwydd iawn â gweinyddu prosiectau a gyllidir yn allanol
ac â gwaith ymgysylltu a threfnu cymunedol. Mae gan Ellie ddiddordeb brwd mewn hanes
morwrol diolch i’w Thad-cu anhygoel.

•

Mae Dr Gethin Matthews yn ddarlithydd hanes ym Mhrifysgol Abertawe, mewn swydd a
ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Golygodd Creithiau (2016) a edrychodd ar effaith y
Rhyfel Mawr ar gymdeithas a diwylliant yng Nghymru ac ym mis Tachwedd cyhoeddir ei lyfr
newydd 'Having a Go at the Kaiser'.

•

Ian Cundy. Mae gan Ian B.Sc. mewn Peirianneg Fecanyddol ac M.A. mewn Archaeoleg
Arforol. Mae ganddo 24 blynedd o brofiad deifio ac mae’n Uwch Diwtor ac yn Gydlynydd
Rhanbarthol Cymru ar gyfer y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol. Mae wedi gweithio yn y maes ar
brosiectau archaeolegol yn y DU, UDA, Israel, Croatia, Abu Dhabi a Libanus.

•

Gwerfyl Gregory. Gwirfoddolwraig yn Amgueddfa Forwrol Llŷn yw Gwerfyl. Roedd teulu ei
mam yn hanu o Forfa Nefyn lle roedd gan ei hen-daid long fach, y Margaret, a fyddai’n
masnachu rhwng Porthdinllaen a Lerpwl. Symudodd yn ôl i Forfa Nefyn i fyw, ar ôl gadael
Cymru yn 9 oed, oherwydd tynfa hanes y teulu, treftadaeth yr ardal, a’i hedmygedd a pharch at
allu pobl gyffredin i oroesi a hyd yn oed ffynnu mewn lle mor dlawd.

•

Cafodd Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion (PITC/CHYP) ei ffurfio yn 2013, gyda
chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, i redeg prosiect ieuenctid Amgueddfa Ceredigion ‘Allan
ar y Dref’. Mae’r rhan fwyaf o’r aelodau gwreiddiol wedi symud ymlaen i’r brifysgol neu i swyddi,
ond mae grŵp ymroddgar o 10 i 20 o bobl ifanc, sydd wrth eu bodd yn ymchwilio, recordio,
rhannu a gofalu am eu treftadaeth leol, yn parhau i gyfarfod bob wythnos. Rhai prosiectau
diweddar a phresennol yw: y Prosiect Llongau-U: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn Amgueddfa
Ceredigion; digwyddiad cerddorol Loud in Libraries yn Amgueddfa Ceredigion; a Treftadaeth
Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig? yn CBHC. Bydd y panel hefyd yn cynllunio ac yn helpu gyda
digwyddiadau treftadaeth ar gyfer grwpiau ieuenctid eraill yng Ngheredigion, y gymuned
ehangach, ac ymwelwyr â’r sir.

•

Greg Hardman, VC Gallery. Elusen gofrestredig wedi’i lleoli yn Sir Benfro yw’r VC Gallery.
Byddwn yn helpu cyn aelodau o’r lluoedd arfog a phobl yn y gymuned ehangach drwy eu
cynnwys mewn amrywiaeth o brosiectau celf. Credwn yn angerddol y gall celf a diwylliant wella
iechyd, lles ac ansawdd bywyd yn gyffredinol. Sylfaenodd Barry John MBE y VC Gallery ar ôl
24 blynedd o wasanaeth yn y Fyddin. Gyda’i gefndir artistig a’i ymwneud â gwaith iechyd
meddwl, credai y gallai ei arbenigedd a’i brofiadau fod o fudd i’r gymuned. Erbyn hyn mae’r VC
Gallery yn gweithio gyda chyn aelodau o’r lluoedd arfog, pobl oedrannus, plant ac unrhyw un
sy’n teimlo bod yn rhaid iddynt eu mynegi eu hunain drwy brosiectau celf.

•

Thomas Jeffers. Mae Thomas yn 59 oed ac mae wedi byw am y rhan fwyaf o’i oes yng
Ngogledd Cymru. Graddiodd mewn Geneteg ym Mhrifysgol Llundain a bu’n gweithio am 30
mlynedd yn y Diwydiant Fferyllol. Oherwydd ei ddiddordeb mewn hanes lleol, fe ddechreuodd
wirfoddoli’n ddiweddar gyda Gwasanaeth Archifau Conwy, gan ymchwilio’n arbennig i gyfnod y
Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd.

•

David James. David James yw Ysgrifennydd Cymdeithas Treftadaeth Forwrol Gorllewin Cymru
sydd wedi ymgartrefu yn iard longau Hancock ar Front Street, Doc Penfro. Iard longau
hanesyddol yw hi sydd bellach yn amgueddfa forwrol yng ngofal gwirfoddolwyr. Mae David wedi

ysgrifennu llyfr yn ddiweddar am Hancock's Yard ac wedi casglu atgofion a storïau gan gyn
weithwyr a chan y cyn berchennog, Mr Peter Hancock. David fu prif drefnydd digwyddiadau
coffaol diweddar i nodi suddo’r llong Japaneaidd yr Hirano Maru ar 4 Hydref 1918.
•

David Swidenbank, Is-Gadeirydd Amgueddfa Porthcawl. Mae ganddo ddiploma mewn hanes
lleol a theulu a gradd mewn ymarfer ffotograffig. Mae’n awdur neu’n gyd-awdur pum llyfr ar
hanes lleol, a bydd yn ysgrifennu ac yn tynnu lluniau ar gyfer nifer o gylchgronau hanes teulu
cenedlaethol.

•

Carmen Mills. Mae Carmen yn astudio ar gyfer ei PhD mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol
Aberystwyth. Mae hi’n ymchwilio i gysyniad y dychymyg archaeolegol. Mae ar hyn o bryd yn
gwneud gwaith mewn ymateb i’r Prosiect Llongau-U fel arlunydd preswyl CBHC ac mae’n
arbrofi gyda defnyddio tâp sain yn gyfrwng lluniadu.

Crynodebau – Dydd Sadwrn
Yr Athro Chris Williams. Ymateb i ‘Dulliau Ffiaidd yr Almaenwyr o Ryfela’: Cartwnwyr a
Bygythiad y Llongau-U, 1914-18
I’r cyhoedd ym Mhrydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gellid dadlau bod bygythiad
llongau tanfor yr Almaen i longau’r Cynghreiriaid a llongau niwtral yn agwedd ar y rhyfel a
oedd yr un mor ddychrynllyd â’r colledion enfawr yn y ffosydd. Roedd dau brif reswm am
hyn: yn gyntaf, roedd barn gyffredinol bod ymosodiadau gan longau-U ar longau
masnach a llongau teithio yn mynd yn groes i foeseg rhyfela fel yr oedd yn cael ei deall
ar y pryd; ac yn ail, daeth yr ymosodiadau hyn mor agos (ym 1917) i orfodi Prydain i roi’r
gorau iddi ag unrhyw fethiant ar y Ffrynt Gorllewinol. Cafodd y dicter a daniwyd gan
ddigwyddiadau fel suddo’r Lusitania (1915), dienyddio’r Capten Charles Fryatt (1916), ac
ailafael mewn rhyfela dilyffethair gan longau tanfor (1917) ei adleisio yn ymateb llawer o
gartwnwyr y wasg Brydeinig, a fyddai’n aml yn defnyddio digwyddiadau o’r fath i apelio at
America i gyhoeddi rhyfel yn erbyn yr Almaen. Byddai cartwnwyr hefyd yn dystion
uniongyrchol i bryder mawr y cyhoedd wrth i nifer y llongau masnach a gollwyd gyrraedd
lefelau arswydus yn hanner cyntaf 1917.
Yn y papur hwn ailystyrir dealltwriaeth y cyhoedd o ymgyrch y llongau-U ar y pryd drwy
ganolbwyntio’n arbennig (ond nid yn unig) ar ddau gartwnydd yr oedd eu gwaith yn
adlewyrchu pryder pobl Prydain adeg y rhyfel. Cyrhaeddodd J. M. Staniforth, a oedd yn
byw yng Nghaerdydd, gynulleidfa eang a phoblogaidd drwy’r Western Mail a’r News of

the World, a lluniodd fwy na phedwar ugain o gartwnau ar y pwnc, fel rheol o safbwynt
gwladgarol cryf. Byddai Louis Raemaekers, Iseldirwr a symudodd i Lundain yn ystod y
rhyfel, yn defnyddio pen ac inc yr un mor groch wrth gyfansoddi ei gartwnau hynod o
wrth-Almaenig a moesolaidd, yr honnir iddynt gael effaith sylweddol ar farn niwtral.
Ymddangosodd y rhain i ddechrau yn y cyfnodolyn Land and Water, yna yn y Daily Mail,
a chawsant eu syndicetio wedyn i ddwsinau o bapurau newydd eraill. Mae ymchwilio i’r
modd y cafodd ymgyrch llongau tanfor yr Almaen ei chynrychioli’n weledol yn ein helpu i
ddeall sut yr oedd y cyhoedd yn synio amdani ac yn codi cwestiynau diddorol ynghylch
sut y dylai gael ei chofio a’i choffáu.

J D Davies. ‘Ar yr Ochr Anghywir?': Cyfraniad Cymru i Ragoriaeth Llyngesau’r
Cynghreiriaid yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Efallai bod Cymru ar ‘ochr anghywir’ y rhyfel rhwng y llyngesau mewn ystyr ddaearyddol
bur, ond mewn un ffordd hollbwysig ni fyddai’n ormodiaith i ddweud na fyddai’r Llynges
Frenhinol, heb Gymru, wedi gallu mynd i’r môr, heb sôn am ymladd; ac i raddau roedd
hyn yn wir hefyd am holl brif lyngesau’r cynghreiriaid, ac eithrio’r Unol Daleithiau. Er
gwaethaf y penderfyniad cyn y rhyfel i ddefnyddio olew yn lle glo yn danwydd yn y rhan
fwyaf o longau’r Llynges Frenhinol, byddai’r mwyafrif llethol o brif longau Prydain yn
parhau i gael eu pweru gan lo drwy gydol y rhyfel, ac roedd hyn yn wir hefyd am
lyngesau Ffrainc, yr Eidal a Rwsia, y dibynnai pob un ohonynt yn drwm ar lo rhydd
Cymreig, y glo gorau yn y byd ym marn pawb, a oedd yn dod o ardal ganolog weddol
fach o faes glo De Cymru. Felly roedd cael y cyflenwadau hyn i lyngesau’r cynghreiriaid,
ac yn arbennig i’r Llynges Fawr yn Scapa Flow yn Ynysoedd Erch, o’r pwys mwyaf i’r
ymdrech ryfel. Yn y papur hwn byddwn yn edrych ar sut y câi hyn ei wneud, ac yn
cyflwyno tystiolaeth gyfoes, anhysbys braidd, o bapurau’r Morlys yn Yr Archifau
Cenedlaethol, wrth ystyried y ‘gwasanaeth gwennol’ rhyfeddol a gludai glowyr o
Gaerdydd, a’r gwasanaeth llai adnabyddus byth – y trenau glo ‘Jellicoe Special’ – a redai
24 y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, drwy gydol y rhyfel o Fynwent y Crynwyr a Pontypool
Road i’w cyrchfannau terfynol yn Immingham ac, yn bwysicaf oll, yn Grangemouth.
Oherwydd y galw enfawr roedd y prif reilffyrdd weithiau’n methu ymdopi, felly câi glo ar
gyfer Scapa Flow ei anfon ar hyd rheilffyrdd bach yng nghefn gwlad gyda’r canlyniad bod
hyd yn oed cymunedau anghysbell fel Aberedw, Pant-y-dŵr a Dolwen, ar un ystyr, yn
allweddol i’r ymdrech ryfel lyngesol. Bydd y papur hefyd yn ystyried sut y câi glo rhydd

Cymreig ei gyflenwi i lyngesau Ffrainc, Rwsia a’r Eidal, ac effaith gweithredu
diwydiannol, yn enwedig streic 1915, ar allu gwirioneddol a photensial y Llynges
Frenhinol i weithredu.
Geoffrey Hicking. Dilyniant, Atchweliad a Stasis: Datblygiadau Technolegol ym Môr
Iwerddon yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, 1917-1918
Erbyn 1917, roedd y llongau-U yn ddigon o fygythiad i lwybrau cyflenwi Prydain fel bod y
Morlys yn rhagweld y byddai’n colli rheolaeth ar ddyfroedd Prydain erbyn 1918. Er mwyn
atal hynny, gorfodwyd Prydain i ailasesu’n llwyr sut yr oedd yn cynnal y rhyfel ar y môr, a
chafodd hoff ddamcaniaethau o’r cyfnod cyn y rhyfel ynghylch diogelu masnach eu
profi’n gywir ac anghywir – weithiau mewn ffyrdd annisgwyl. Mabwysiadwyd cymysgedd
o dactegau, fel cyfeirio llongau tuag at neu i ffwrdd o ardaloedd lle roedd llongau-U yn
weithredol, defnyddio arfau soffistigedig fel ffrwydrynnau tanddwr, a pharhau â dulliau
mwy traddodiadol o reoli’r môr megis arfogi llongau masnach en-masse a ffurfio confois.
Un ardal lle roedd y llongau-U yn heidio oedd Môr Iwerddon, felly roedd Cymru mewn lle
da i fod yn dyst i’r chwyldro mewn strategaeth lyngesol ac i ddylanwadu arni.
Yn y papur hwn byddwn yn edrych ar sut y defnyddiwyd technolegau cyn-fodern ac
arloesol i ennill y rhyfel yn erbyn y llongau-U. Byddwn yn cymharu’r dulliau a
ddefnyddiwyd gan y Llynges Frenhinol i geisio atal ymosodiadau ar fasnach mewn
canrifoedd blaenorol â’r newidiadau a wnaeth i’r ffordd a weithredai yn ystod y Rhyfel
Byd Cyntaf, ac yn ystyried beth oedd effaith y gwaith yng nghanolfannau’r Llynges yng
Nghymru, er enghraifft Aberdaugleddyf, ar y newidiadau hynny.
Yn olaf, wrth ystyried yn fyr y datblygiadau ym maes gorchymyn a rheoli ers y Rhyfel Byd
Cyntaf, amlinellir sut y mae technolegau a ddatblygwyd ar gyfer y rhyfel yn parhau’n
berthnasol yn y sectorau milwrol a sifil heddiw.

Huw L Roberts. Capten Harry Roberts, Moelfre, 1886-1976
Ganed fy nhaid yn 1886, yn un o wyth o blant, ym Moelfre, Sir Fôn. Fel y rhan fwyaf o’r
pentref aeth i’r môr, ac o 1901 hyd at 1915 gweithiodd ar longau hwylio arfordirol. Erbyn
1912 roedd yn feistr ar sgwner tri mast, yr Earl of Lathom, Connah’s Quay, a bu arni hyd
1915. Symudodd Taid i stemar, ond daeth un arall o Foelfre, hen gyfaill ysgol iddo, yn
feistr newydd ar y sgwner. Ar y 6ed o Fai 1915, ar fordaith i Limerick, ger yr ‘Old Head of
Kinsale’, cododd yr U20 wrth ei hymyl. Yn dilyn ‘Prize Rules’, rhoddwyd 5 munud i’r criw

ddianc yn eu cwch rhwyfo, a suddwyd y sgwner drwy ei saethu gyda gwn dec yr U20.
Achubwyd y criw gan gwch pysgota. Doedd dim gwerth gwastraffu torpido ar hen long
hwylio, ond ddau ddiwrnod yn ddiweddarach fe ddefnyddiwyd torpido ar y Lusitania pan
gollwyd dros fil o fywydau.
Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roedd Taid yn feistr ar stemar eitha newydd, y Lynburn,
efo llwyth o goed (‘pit props’) o Cork i Workington. Tra’n hwylio ger Wicklow, ac yn dilyn
sianel rhwng banciau tywod bas, chwythwyd y llong i fyny. Roedd wedi taro ‘mine’.
Taflwyd tri aelod o’i chriw, oedd yn digwydd bod ar y ‘bridge’ agored, i’r môr. Un o’r tri
oedd Taid, ond ymysg yr wyth a foddwyd oedd tri bachgen o Foelfre, yr ail fêt, Lewis, 20
oed, brawd bach Taid, Owen Evans, 19, eu cefnder, ac Owen Williams, 17. Llwyddodd
Taid a’r ddau arall i gadw’n fyw drwy ddal gafael yn y ‘pit props’ o’u cwmpas, ac fe’u
hachubwyd gan Fad Achub Wicklow. Dychmygwch, mewn difrif, Taid fel meistr ei long,
yn gorfod wynebu’r tri theulu ar ddychwelyd adref i Foelfre.

Dr Gareth Huws. Caergybi, Menywod a’r Leinster: ai 1918 oedd y flwyddyn y newidiodd
popeth?
Yn y ddarlith hon canolbwyntir ar suddo’r llong bost y Leinster ym Môr Iwerddon ar 10
Hydref 1918 a sut yr arweiniodd y trychineb hwn at newidiadau yn nhref Caergybi, i
fenywod y dref, ac i gwrs hanes y byd. Byddwn yn trafod effeithiau polisi rhyfela
dilyffethair gan longau tanfor y Pwerau Canolog ar y ffordd yr oedd y gwasanaeth rhwng
Cymru ac Iwerddon yn cael ei drefnu, a sut y byddai llongau masnach Caergybi (yr oedd
dynion a menywod yn gweithio arnynt) yn ymdrin â’r bygythiad cyson hwn. Disgrifir
Caergybi ym 1918, a hanes y gwasanaeth post a oedd wedi dewis y dref yn brif
borthladd ar gyfer post a oedd yn cael ei gludo rhwng Iwerddon a gweddill Prydain. Eir
ymlaen i drafod hanes y newidiadau mewn cyflogaeth yn y dref o flynyddoedd canol y
bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y Rhyfel Byd Cyntaf. Rhoddir pwyslais ar rôl
menywod o fewn y patrwm cyflogaeth hwn, a sut yr arweiniodd newidiadau mewn
cymdeithas at etholiad cyffredinol Rhagfyr 1918 pryd y caniatawyd i rai menywod
bleidleisio am y tro cyntaf erioed. Bydd canlyniadau’r suddo’n cael eu hesbonio hefyd, a
bydd y ddarlith yn ymdrin yn benodol â’r ffordd y daeth Caergybi i delerau â cholli 27 o’i
thrigolion mewn un digwyddiad (pan gollodd mwy na 550 deithwyr a chriw eu bywydau) a
sut y cafodd y colledion effaith andwyol ar y teuluoedd (gweddwon yn bennaf). Bydd
hefyd yn taflu goleuni ar y menywod a gâi eu cyflogi gan y gwasanaeth llong bost a sut yr

oedd y dref yn synio am eu rôl. Yn olaf, yn nhermau byd-eang, dadleuir i’r trychineb
effeithio ar Gynhadledd Heddwch Paris ym 1919 ac i hyn, yn ei thro, effeithio ar
ddatblygiad gwleidyddol gwledydd yn y Dwyrain Canol ac Ewrop (gan gynnwys Iwerddon
wrth iddi gychwyn ar ei ffordd i chwyldro). Dadansoddiad o un digwyddiad fydd hwn, a’i
arwyddocâd nid yn unig fel trychineb ynddo’i hun, ond hefyd fel cyfrwng ar gyfer deall yn
well gyfnod hanesyddol pwysig yn ymwneud â phrofiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr.

Dr Mark Matthews. Menywod Cymru ar y môr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae profiadau menywod ar y môr wedi dechrau denu
sylw haneswyr a’r rheiny sydd â diddordeb mewn sut mae cysylltiadau rhywedd yn cael
eu cynrychioli, a cheir bellach lenyddiaeth gynyddol sy’n ymdrin â’r pynciau hyn. Ond hyd
yma ni chafwyd fawr ddim ymchwil i waith y menywod a wasanaethai gyda’r llynges
fasnachol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Er ei bod hi’n wir bod cymharol ychydig o
fenywod yn gweithio ar y môr yn ystod y cyfnod hwn, roedd ganddynt swyddi fel
metronau a stiwardesau ar amrywiaeth syfrdanol o eang o longau. Yn y papur hwn ystyrir
profiadau menywod o Gymru a oedd yn gweithio ar y môr yn ystod y Rhyfel Mawr, ar sail
y dystiolaeth sydd i’w chael yn rhestri criwiau 1915 ac mewn mannau eraill.

Andrew Hemmings. ‘Glenart Castle' – collwyd ar y 26ain o Chwefror 1918
Fy mwriad yw adrodd hanes suddo’r llong hon a’i ddefnyddio i drafod nifer o themâu a
thopigau:
•

y profiad dynol o ryfela ar y môr,

•

dyletswyddau rhyfel y Llynges Fasnachol,

•

cofio’r rhyfel ar y môr,

•

rolau a phrofiadau menywod a merched.

Gadawodd y Glenart Castle Ddociau Casnewydd ar y ffordd i Ffrainc ar y 26ain o
Chwefror 1918. Roedd nifer o ddynion o Gasnewydd a llanc 15 oed yn aelodau o’r criw.
Am 04.00 cafodd y llong ysbyty ei tharo yn howld Rhif 3 gan dorpido wedi’i danio gan y
llong danfor Almaenig U 56. Bu farw 162 o bobl a dim ond 32 a oroesodd. Roedd y
rheiny a laddwyd yn cynnwys y capten, 8 nyrs o Wasanaeth Nyrsio Milwrol Ymerodrol y
Frenhines Alexandra, 7 swyddog o Gorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin a 47
cynorthwywr meddygol, ac o leiaf 8 o ddynion a bechgyn o Gasnewydd. Bydd y papur yn
disgrifio sut y câi’r colledion hyn eu cofio ar y pryd ac ymhen blynyddoedd wedyn. Mae

enghreifftiau’n cynnwys cofebau cenedlaethol yn Tower Hill, Llundain, a Southampton,
plac coffa yn Hartland Point, Dyfnaint, dyddiadur a gweithiau Miss Kate Beaufoy, metron
y Glenart Castle, yr elusen filwrol Albanaidd Glen Art a sefydlwyd gan Fiona MacDonald
er cof am ei hen fodryb Nyrs Mary McKinnon, fideo a wnaed am y llongddrylliad sy’n
gorwedd ar wely’r môr ym Môr Hafren, a Chofeb y Llynges Fasnachol yn Ninas
Casnewydd.

Dr John Morgan-Guy. Y Coleg ar y Môr: Graddedigion Coleg Dewi Sant, Llambed a fu’n
Gwasanaethu ar Longau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Derbyniodd Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ei fyfyrwyr cyntaf ym mis Mawrth
1827, a châi ei gysylltu’n agos o’r cychwyn cyntaf â pharatoi dynion ar gyfer bod yn
weinidogion ordeiniedig Eglwys Lloegr. Yn ystod y Rhyfel Mawr, cafodd nifer o
raddedigion o’r coleg eu comisiynu’n gaplaniaid i’r Lluoedd Arfog, gan wasanaethu’n
bennaf gyda’r Fyddin. Llai adnabyddus yw’r rheiny a benodwyd yn gaplaniaid yn y
Llynges Frenhinol, neu a fu’n gwasanaethu ar fwrdd llongau ysbyty. Yn y papur hwn
byddwn yn trafod y dynion hyn, y llongau y buont yn gwasanaethu arnynt, a’u profiadau
o’r weinidogaeth ar y môr. Un enghraifft nodedig oedd y Parch. Timothy Rees, a ddaeth
yn Esgob Llandaf mawr ei barch yn ddiweddarach, y dyfarnwyd y Groes Filwrol iddo am
ei weinidogaeth ar faes y gad. Bu’n gwasanaethu ar fwrdd llong ysbyty yn Gallipoli a
chofnododd ei brofiadau mewn llythyrau a anfonodd at ei deulu.

Crynodebau – Dydd Sul

Dr Gethin Matthews. Cofebau’r Rhyfel Byd Cyntaf a Gomisiynwyd gan Gymunedau
Cymreig sy’n Coffáu’r Rheiny a Fu’n Gwasanaethu ac a Fu Farw ar y Môr
Mae miloedd o gofebau i’r Rhyfel Byd Cyntaf ar hyd a lled Cymru ac mae llawer ohonynt
yn coffáu pobl a laddwyd ar y môr. Yn ogystal â chofebau dinesig mewn lleoedd
cyhoeddus yng nghanol trefi, neu ger y lôn mewn pentrefi, ceir amrywiaeth o gofebau a
grëwyd gan gymunedau penodol i anrhydeddu a chofio eu pobl eu hunain. Cafodd llawer
o’r rhain eu comisiynu a’u dadorchuddio o fewn blwyddyn i’r Cadoediad – fel rheol cyn i’r
pwyllgorau ar gyfer cofebau dinesig mwy o faint benderfynu sut i symud ymlaen – felly
maen nhw’n cynrychioli teimladau’r cymunedau unigol am y rhyfel yn syth wedi’r gyflafan.
Hefyd, gan fod y cofebau hyn yn gyfan gwbl o dan eu rheolaeth, a neb yn dweud wrthynt

beth i’w wneud na sut i’w wneud, maen nhw’n amrywiol iawn o ran eu negeseuon a’u
dyluniadau.
Ceir ar rai cofebau ddelweddaeth forwrol a all beri syndod i’r sylwedydd cyfoes. Mae nifer
o gofebau mewn capeli yn dangos llongau rhyfel â mwg yn llifo o’u cyrn – mae gan rai
negeseuon cymysg, gyda delweddau o longau rhyfel ochr yn ochr â delwedd o’r capel.
O ran enwau llongwyr, mae llawer mwy i’w cael ar gofebau mewn trefi arfordirol, fel y
gellid disgwyl, ac mewn rhai lleoedd â thraddodiad morwrol cryf mae’r mwyafrif o’r enwau
ar y cofebau’n coffáu pobl a fu farw ar y môr. Mae’r rheiny a laddwyd wrth wasanaethu
yn y llynges fasnachol yn cael eu cofnodi yr un fath â morwyr y Llynges Frenhinol. Ceir
hefyd gofebau sy’n coffáu menywod a laddwyd ar y môr yn ystod y rhyfel, fel yr un i
aelodau Capel Hyfrydle, Caergybi (mae’n enwi chwe milwr, pedwar a fu’n gwasanaethu
yn y Llynges Frenhinol, tri a oedd yn y llynges fasnachol, a Hannah Owen, stiwardes ar
yr RMS Leinster).
Rhoddir sylw i amrywiaeth o gofebau Rhyfel Byd Cyntaf o bob cwr o Gymru er mwyn
dangos y gwahanol ffyrdd yr aeth cymunedau lleol ati i goffáu’r rhai a gollwyd. Bydd hyn
yn rhoi amcan i ni o sut yr oedd y Rhyfel Mawr yn cael ei ddeall gan bobl yn fuan ar ôl i’r
ymladd ddod i ben.
Ian Cundy. Llongddrylliadau’r Cartagena a’r Leysian
Mae’r papur hwn, a roddir ar ran y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol (NAS), yn trafod
llongddrylliadau’r Cartagena a’r Leysian. Roedd y ddwy long hyn yn gysylltiedig â’r
Rhyfel Byd Cyntaf ac, fel llongddrylliadau, hwy yw canolbwynt y ddwy ysgol faes y mae’r
Gymdeithas yn eu cynnal fel rhan o’r prosiect Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y
Llongau-U ar hyd Arfordir Cymru 1914-18.
Bydd y papur yn ymdrin â:
▪

Hanes y ddwy long.

▪

Adroddiad ar yr ysgol faes gyntaf a gynhaliwyd ar Draeth Bychan, Môn ar
benwythnos yr 22ain i’r 24ain o Fehefin eleni, wedi’i seilio ar longddrylliad y
Cartagena.

▪

Cynnig amlinell ar gyfer yr ail ysgol faes i’w chynnal yn Abercastell, Gogledd Sir
Benfro, ym mis Mehefin 2019, wedi’i seilio ar longddrylliad y Leysian.

4 cyflwyniad cymunedol – pynciau i’w cadarnhau
Cyflwyniad cymunedol: Rita Singer a Gwerfyl Gregory (Amgueddfa Forwrol Llŷn)
Cyflwyniad cymunedol: Anna Evans a PITC/CHYP (Amgueddfa Ceredigion)
Cyflwyniad cymunedol: Thomas Jeffers Straeon o Archif Conwy
Cyflwyniad cymunedol: Greg Hardman (VC Gallery)

David James. Japan a Sir Benfro – Ddoe a Heddiw
Yn ystod misoedd olaf y Rhyfel Byd Cyntaf, ymosododd yr UB 91, a oedd yn
gweithredu oddi ar arfordir Iwerddon, ar y llong fasnach Japaneaidd yr Hirano
Maru, a’i suddo â thorpido, gan beri colledion enfawr. Dim ond 29 o’r 320 o bobl ar
ei bwrdd a oroesodd. Wedi’r suddo, cafodd cyrff rhai o’r rheiny a oedd wedi colli
eu bywydau eu golchi i’r lan ar arfordir Sir Benfro.
Yn y sgwrs hon, fe fydd David James yn trafod y digwyddiadau hyn a’r
ymdrechion a wnaed i nodi canmlwyddiant y suddo yn Sir Benfro, ac i adfer y
gofeb i’r rheiny ar yr Hirano Maru a fu farw.
David Swidenbank. Yr USCG Tampa a Phorthcawl
Yn fy nghyflwyniad byddaf yn canolbwyntio ar suddo’r Tampa, un o longau
Gwylwyr y Glannau’r Unol Daleithiau, ac ar gysylltiadau’r llong â Doc Penfro,
Porthcawl, a Gwylwyr y Glannau’r UD. Mae’n bosibl y bydd fy nghysylltiad yn
Amgueddfa Gwylwyr y Glannau yn America yn gallu mynychu’r gynhadledd a
chymryd rhan, ond os nad yw hyn yn bosibl fe fydd darn wedi’i recordio ganddi yn
cael ei gynnwys yn y cyflwyniad.

Carmen Mills. ‘Anghofiedig’ – ymateb arlunydd
Fel arlunydd preswyl Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, rydw i wedi cael y
fraint o ddysgu am y Prosiect Llongau-U a gweld rhai o’r delweddau bendigedig
sydd wedi deillio o’r ymchwiliadau.
Mewn ymateb, rydw i wedi bod yn datblygu corff o waith o’r enw ‘Anghofiedig’.
Mae’r delweddau sonar a gynhyrchwyd gan y prosiect wedi dylanwadu ar rai o’r
lluniadau hyn. Gan adeiladu ar y syniad mai nifer bach yn unig o bobl a oedd yn
gwybod am y llongau-U sydd wedi’u gwasgaru ar hyd arfordir gorllewinol Cymru,

mae’r lluniadau hyn yn ymwneud â’r realitïau rydym wedi colli golwg arnynt. Maen
nhw’n rhoi awgrym o’r hyn na ellir ei weld, drwy wneud defnydd syml o linell a
thôn. Mae hyn yn adlewyrchu’r syniad archaeolegol y gall rhywbeth fodoli o dan yr
wyneb, rhywbeth yr ydym ni’n ymwybodol ohono ond yr ydym yn cael trafferth ei
weld a deall yn union beth yw ef.
Ar yr un pryd, mae ymchwilio, cofnodi a chadw, sef prif weithgareddau a
diddordebau’r Comisiwn Brenhinol, gyda’i gilydd yn fetaffor ar gyfer cof a, trwy
gysylltiad, ar gyfer dementia. Mae ‘Anghofiedig’ yn ceisio delweddu brwydr pobl
sy’n colli cof i adfer yn llwyr yr hyn a wyddent unwaith.
Gan fynd â’r syniadau hyn ymhellach, mae ‘Anghofiedig’ hefyd yn cynnwys
lluniadau wedi’u gwneud â hen dâp sain gyda recordiadau arnynt. Ar bapur ac ar
gynfas, mae’r delweddau hyn yn chwarae â’r broses dameidiog o adfer
gwybodaeth a gollwyd. Mae’r ffaith bod tâp sain yn dirywio ac yn gorfod ildio ei le i
gyfryngau digidol yn pwyntio at faterion megis diogelu a dileu, cadwraeth ac
erydiad, cryfder ein pwrpasau a’n bwriadau mewn tyndra â’r bregusrwydd sy’n
rhan naturiol o’r byd materol. Drwy oblygiad, mae’r gwaith hwn yn ceisio mynegi’r
profiad rydym ni i gyd yn ei gael o geisio dal gafael ar yr hyn a drysorwn wrth i
amser fynd heibio ac i’r cof bylu.

