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Y WISG GYMREIG A DYLANWAD ARGLWYDDES LLANOFER 

 

 

Christine Stevens 
 

 

Wrth geisio cloriannu dylanwad Arglwyddes Llanofer ar y wisg genedlaethol ac yn wir ar 

decstilau Cymreig, mae’n rhaid edrych yn gyntaf ar y sefyllfa yng Nghymru cyn 1830 a’r 

dylanwadau eraill a fu arni yng nghanol y 19eg
 ganrif ac yna asesu ei datblygiad ar ddiwedd y 

ganrif honno.  Yn sicr, pan beintiodd Curnow Vosper A Market Day in Old Wales yr oedd gan 

bobl syniad pendant iawn am natur y wisg genedlaethol Gymreig - yr hyn sydd gennym yma 

yw delwedd fwriadol a grëwyd gan arlunydd, darlun o Gymreictod nad yw o angenrheidrwydd 

yn nodweddiadol o’r wisg wledig a oedd yn gyffredin yng Nghymru, yn sicr nid erbyn 

dechrau’r 20fed
 ganrif pan beintiwyd y darlun hwn. 

 

 

[llun 1: Market Day in Old Wales, dyfrlliw gan Curnow Vosper, c. 1900.  Amgueddfa ac Oriel 

Genedlaethol Cymru, Caerdydd, Rhif celf NMWA 2137.  Hawlfraint ym meddiant yr artist] 

Sut y datblygodd y syniad hwn, a beth oedd rôl Arglwyddes Llanofer? 

 

Er mai prin yw’r deunydd materol sydd wedi goroesi o’r ddeunawfed ganrif cyn cyfnod 

dylanwad Llanofer, ceir nifer o ffynonellau sy’n cynnig tystiolaeth am yr hyn a wisgid gan y 

boblogaeth wledig, er bod angen trin llawer ohonynt â gofal.  Teithlyfrau, dyddiaduron a 

delweddau arlunwyr yw’r rhain ar y cyfan.  Roedd nifer o’r ffynonellau llenyddol yn gynnyrch 
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teithwyr o’r tu allan i Gymru, ac maent yn canolbwyntio ar yr hynod a’r anarferol, tra bo 

llawer o’r peintiadau wedi eu rhamanteiddio neu’n cynnwys ffigurau a osodwyd ar y tir er 

mwyn creu effaith.  Serch hynny, drwy chwynnu’n ofalus mae’n bosibl dod o hyd i gorff 

sylweddol o dystiolaeth am ddillad pob dydd y werin, yn enwedig dillad gwaith.  Mae’n bosibl 

hefyd darganfod elfennau canolog y wisg wledig drwy astudio ‘gwisgoedd gwerin’ a dillad 

galwedigaethol, yn enwedig sioliau, ffedogau, peisiau gwlanen a hetiau. 

 

Mae dillad hen ffasiwn sydd wedi goroesi mewn ardaloedd gwledig wedi creu’r syniad o ‘wisg 

draddodiadol’, ond hyd yn oed yn y 18fed
 ganrif roedd gwisgoedd ffasiynol wedi dechrau 

dylanwadu ar ddillad gwledig.  Roedd rhai yn gallu fforddio dilyn ffasiynau’r dydd; roedd gan 

eraill chwaer yn gweini yn Llundain neu Fryste efallai a oedd yn gwybod am y syniadau 

diweddaraf ac yn cael hen ddillad ei meistres ar ei hôl; ac yn olaf, yr oedd y rhai hynny a oedd 

yn mynnu glynu at yr hen wlanen, doed a ddêl.  Roedd yr holl elfennau hyn yn bodoli ochr yn 

ochr yng Nghymru wledig, hyd yn oed mewn ardaloedd anghysbell.  At hyn, mae’n rhaid 

ychwanegu dylanwad y teithwyr niferus a ddôi i Gymru i chwilio am y picturesque. 

 

Daeth Mary Yorke ar ymweliad â Chymru ym 1774 a mynychodd wasanaeth yn Eglwys 

Gadeiriol Tyddewi, lle gwelodd wragedd ffasiynol ochr yn ochr â hen wraig yn gwisgo 

penlliain a ‘hat like a man's and over her shoulders a square piece of flannel fastened before 

with a thorn’. [Papurau Wrest Park, Archifdy Swydd Bedford] 

 

Yn sicr, roedd pobl yn ardaloedd mwy anghysbell Cymru yn geidwadol iawn eu gwisg, ac 

mae’r teithwyr bron i gyd yn cyfeirio at hyn, yn enwedig at yr arfer o wisgo betgwn a het dyn.  

Seiliwyd y prif elfennau hyn ar wisgoedd a ddatblygodd yn Lloegr yn ystod yr 17eg
 ganrif, ac a 

oedd yn ddatblygiad ar steiliau Tuduraidd.  Mae steil yr het yn perthyn i’r 17eg
 ganrif, ac yn un 

o’r steiliau niferus a wisgid gan ddynion a merched, ond nid y steil sy’n bwysig yn gymaint â’r 

ffaith y câi’r hetiau hyn eu gwisgo gan y ddau ryw, arfer a oroesodd yng Nghymru, ond a oedd 

yn llawer llai cyffredin mewn rhannau eraill o Brydain erbyn y 18fed
 ganrif.  Mae’r mwyafrif o’r 

ymwelwyr â Chymru ar ddiwedd y 18fed
 ganrif yn nodi bod y gwragedd yn gwisgo’r het gorun 

isel a wisgid gan ddynion y cyfnod. 
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[llun 2: A Welch peasant and his wife, print yn coffàu’r fuddugoliaeth ar y Ffrancwyr yn 

Abergwaun, 1797.  Amgueddfa Werin Cymru rhif derbyn F84. 159.43] 

 

Ymwelodd Catherine Hutton ag Aberystwyth ym 1787, a cheir ganddi ddisgrifiad o wisgoedd 

y gwragedd: ‘They universally wear a petticoat and jacket fitting close to the waist of striped 

woollen and a man's hat’.  Mae’n bosibl mai’r ‘gŵn bach’ oedd y ‘jacket’ y cyfeirir ati, sef 

betgwn byr neu drosfodis. 

[Catherine Hutton, Reminiscences of a gentlewoman of the last century, gol. Mrs C. H. Beale, 

1891] 

 

Aiff ymlaen i sôn fel y gwisgid clogyn : ‘a blue cloak many of them have, but it is reserved for 

dress, and in common they wear a long piece of woollen cloth wrapped round the waist.’  Mae 

dyfrlliw a beintiwyd gan Julius Caesar Ibbetson ym 1792, bum mlynedd wedi ymweliad 

Catherine Hutton ag Aberystwyth, yn ategu ei sylwadau.  Mae Pembrokeshire Peasants at 

Newcastle Emlyn Fair yn cynnwys yr holl elfennau - y clogynnau glas, y darnau hir o wlanen, 

a het ffelt dyn wedi’i gwisgo dros benlliain. 

 

Ceir tystiolaeth bellach am wisgo clogynnau glas yn Gleanings through Wales, Holland and 

Westphalia gan Mr Pratt, y cyhoeddwyd trydydd argraffiad ohono ym 1797: ‘It is in this part 

of Wales [Pembrokeshire] that the women dress their heads in a peculiar manner; they wear a 

cumbrous gown of dark blue cloth, even in the midst of summer; instead of a cap, a large 
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handkerchief is wrapt over their heads, and tied under the chin; in other places, the women as 

well as the men wear large hats with broad brims, often flapping over their shoulders’.  Mae’r 

rhain yn sicr yn elfennau a barhaodd yn hwy yng Nghymru nag yn unman arall, gan beri i 

ymwelwyr dynnu sylw atynt.  Rhaid darllen sylwadau Mr Pratt â pheth gofal, gan fod ynddynt 

ddarnau sydd air am air ag adroddiad cynharach gan Arglwydd Lyttelton a gyhoeddwyd yn 

1774 (A gentleman’s tour through Monmouthshire and Wales).  Gwelir dillad cyffelyb yn nifer 

o ddyfrlliwiau Ibbetson, dillad o wlanen las yn aml. 

 

Ym 1819, nododd dau ŵr a oedd ar daith gerdded ym Morgannwg fod dillad y gwragedd yn 

wahanol, a’u bod i gyd yn gwisgo hetiau crwn fel y dynion, rhyw fath o fetgwn gyda llewys 

llac, a phais wlanen dywyll neu resog, ac nad oedd y rhan fwyaf ohonynt yn gwisgo esgidiau 

na hosanau. [Tegwyn Jones, ‘A Walk through Glamorgan, 1819, in: Glamorgan Historian, 

vol. 11, (Barry: S. Williams, p116.]  Mae brasluniau o’r cyfnod yn cadarnhau bod eu 

disgrifiadau yn cynnwys elfen o wirionedd. 
 

 

[llun 3: Welch woman, sgets ddyfrlliw gan artist anadnabyddus, yn dyddio o ddechrau’r 19eg 

ganrif; yn dangos hosanau di-draed.  Amgueddfa Werin Cymru rhif derbyn F84.159. 48]. 

 

Wrth gwrs, nid oedd unrhyw beth cynhenid Gymreig ynglŷn â’r rhan fwyaf o’r dillad hyn - 

roeddynt yr un fath â’r dillad a wisgid gan wragedd cefn gwlad yn gyffredinol yn ystod y 18fed
 

ganrif a’r 19eg
 ganrif.  Ceir darlun adnabyddus o wŷr a gwragedd yn gwau, sy’n dyddio o 

1814, yn Costume of Yorkshire gan George Walker, ac sy’n darlunio golygfa o Wensleydale, 
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ond gallai yr un mor hawdd fod yn ddarlun o Gymru - ac nid yw hyn yn syndod o ystyried y 

tebygrwydd rhwng y ddwy dirwedd, diwydiannau lleol ac ati. 

Erbyn diwedd yn 18fed
 ganrif gellir canfod rhai dylanwadau o’r tu allan, yn enwedig yn y trefi.  

Ymwelodd Catherine Hutton â Chymru drachefn ym 1796, a bu’n dyst i ddwy briodas, y naill 

yn Llanberis, lle’r oedd pob un o’r gwragedd wedi’u gwisgo mewn dillad gwlân gyda het dyn, 

a’r llall yng Nghaernarfon, nid nepell oddi yno.  Fodd bynnag, roedd Caernarfon yn borthladd 

llewyrchus ac yma roedd gwragedd y dref wedi’u gwisgo: ‘not like the mountaineers in 

woollen, but in printed cotton gowns, white petticoats and white stockings; but they retained 

the beaver hat and the blue cloak’. 

 

Roedd gwahanol ffabrigau eisoes yn gyffredin yn y trefi felly, fel mewn llawer ardal yn Lloegr, 

ond nid yn y mynyddoedd, lle oedd gwlân yn dal i deyrnasu.  Darlunnir hyn gan Ibbetson yn ei 

beintiad, A Street in Llangollen.  Mae llawer iawn yn digwydd yn y darlun hwn - mae’r ddwy 

wraig ar y chwith yn golchi dillad, un gyda’i betgwn wedi’i glymu’n ôl.  Mae’r ferch fach yn 

gwisgo lliain pen dan ei het; mae mam y plentyn yn gwisgo clogyn a’r wraig arall yn gwisgo 

siôl nyrsio.  Mae’r nyddwraig, ar y llaw arall, yn llawer mwy trefol: mae ei betgwn yn 

ysgafnach o ran lliw a phwysau - cotwm neu liain efallai - mae ei phais yn lletach, ac mae’n 

gwisgo boned yn hytrach na lliain pen.  Mewn dyfrlliw a welir yn British Costumes gan W.H. 

Pyne, dangosir gwragedd golchi o Gymru ym 1805 yn gwisgo cymysgedd o ddillad gwaith 

gydag elfen o ffasiwn yn y gwasg ac ar un o’r capiau.  Gwelir ffabrigau ysgafnach hefyd yn 

rhai o ddyfrlliwiau George Delamotte yng nghasgliad y Llyfrgell Genedlaethol, fel er enghraifft 

y llun o’r hen wraig sy’n gwerthu myffins, ac yn gwisgo gwisg hen ffasiwn o ystyried y 

dyddiad, 1820, ond nid yw’r wisg hon yn y lliwiau tywyll y byddwn fel rheol yn eu cysylltu â 

gwlanen; mae’r het, sut bynnag, yn debyg iawn i’r hyn a ddisgrifir gan Mr Pratt. 

 

Yn y cyfnod hwn, o’r 1820au hyd at ddechrau’r 1830au, y dechreuwyd hyrwyddo’r syniad o 

wisg genedlaethol, a oedd wedi’i seilio ar elfennau mwy hynafol y wisg wledig a 

galwedigaethol, ac mae cartŵn Hugh Hughes o Fodryb Gwen, sy’n dyddio o tua 1845-50, yn 

cynnwys holl elfennau yr hyn a ddôi yn wisg genedlaethol, ac y gellid ei adnabod yn syth fel 

darlun o Gymraes mewn oed. 
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[llun 4:  Dame Venedotia alias Modryb Gwen, cartŵn gan Hugh Hughes, rhif derbynodi 

Amgueddfa Werin Cymru rhif derbyn 49.499) 

 

Yn ystod y blynyddoedd hyn, sef deng mlynedd ar hugain cyntaf y 19eg
 ganrif, y dechreuodd 

Arglwyddes Llanofer ac eraill gymryd diddordeb yng ngwisg y werin.  Nid yw amcanion 

Arglwyddes Llanofer yn hollol amlwg, er iddi gyfeirio atynt yn ei thraethawd: ‘On the 

advantages resulting from the preservation of the costumes of the Principality’.  Mae’n 

feiriniadol o’r ‘false respectability’ a oedd yn annog gwisgo dillad anaddas ar gyfer ‘active 

employments’ a’r arfer o gyfnewid ‘wool packs for bales of cotton’, a arweiniai maes o law at 

alwadau am fwy o gyflog ac a oedd yn amddifadu arlunwyr o’r picturesque.  Yn ddiddorol 

iawn, nid yw’n dweud y dylai pobl wisgo’r gwisgoedd hyn er mwyn mynegi eu cenedligrwydd; 

byrdwn ei neges, yn hytrach, yw y dylent gefnogi gweithgynhyrchwyr eu gwlad.  Nid yw’n 

argymell un math o ‘wisg’, ac yn wir, mae’r brasluniau dyfrlliw a gynhyrchwyd ar gyfer ei 

thraethawd i gyd yn wahanol, ac er nad ydynt o angenrheidrwydd wedi’u cyfyngu i’r siroedd a 

nodir ganddi, maent oll yn cynnwys elfennau o wisg draddodiadol y gellir eu hadnabod o’r 

darluniau a’r disgrifiadau cynharach y cyfeiriwyd atynt uchod.  Yr hyn sy’n fwy diddorol 

efallai yw’r ffaith eu bod hefyd yn cynnwys elfennau o wisgoedd ffasiynol y cyfnod megis 

gwasg uchel, llewys pwff a chapiau gyda llabedau. 

 

Roedd yn fwriad amlwg ganddi hyrwyddo diwydiant gwlân Cymru, a oedd bellach yn dirywio.  

Yn ei thraethawd arobryn yn Eisteddfod Gwent a Dyfed ym 1834 y cyfeiriwyd ato uchod, 
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roedd yn llym ei beirniadaeth ar ferched ifanc o Gymru a oedd yn troi at gotwm tenau - sy’n 

golygu wrth gwrs fod cotwm yn eithaf cyffredin erbyn hynny. 

 

Nid yn unig o ran eu defnydd, ond hefyd o ran eu dull a’u gwneuthuriad, y mae 

gwisgadau Cymruaidd yn hynod addasedig at orchwylion y rhai a ofynant esgudrwydd 

corff ... ond o fewn y blynyddau diweddar, fath gyfnewidiad a gymerodd le yn 

amgylchiadau cyffredinol!  Mor fynych y gwelwn y fam o hanner cant oed yn iach ac 

yn hwylus, ac hyd yn oed y famgu o bedwarugain yn dychwelyd o’r Eglwys neu’r 

farchnad yn ddiogel rhag y dymestl dan nawdd ei gwn gwlanen cynnes, a’i chlogyn 

cysurrus, neu fantell Gwent a Dyfed, a het ddu hardd a gwasanaethgar, a’i hosannau 

gwlan duon, yn troedio ei ffordd tua thre yn ddirwystr gan effeithiau oerni neu 

wlybaniaeth, tra gwelir y ferch neu wyres dyner a gwanaidd yn ei gwisgad cotwm 

anghysurus, ac ysgatfydd ag arwyddion y ddarfodedigaeth ar ei grudd, yn crynu yn y 

gwlaw, gan geisio gwasgawd ansicr y berth agosaf, ... tra mae ei phengwch gwellt 

llibin a dyfredig gwedi ei liwiaw fel yr enfys gan yr amryliw ffrydiau a ddisgynant 

oddiwrth ei hamrafel, ac unwaith, goegwych ysnodenau. 

 

Mae’n diweddu drwy ddweud y dylai pobl ddylanwadol osod esiampl a fyddai’n cael effaith 

fuddiol ar y rhai â’i gwelai, ac yn sicr fe wnaeth hynny ei hun.  I ddyfynnu o erthygl gan 

Maxwell Fraser yng Nghylchgrawn LlGC cyf. XIII, t. 219: 

 

On Wednesday morning all the ladies of the Llanover party, with the exception of Mrs 

Waddington, dressed themselves in Welsh costumes, including a round block beaver 

hat and mob cap and set out in three carriages for Abergavenny Angel Inn, and walked 

from there to the Free Grammar School ... 

 

Dechreuodd eraill a oedd yn troi yn yr un cylch ddilyn ei hesiampl, hyd yn oed ar gyfer 

achlysuron preifat, megis yr un a ddisgrifir gan y Fonesig Greenly (1837) (Cylchgrawn LlGC, 

XIII, t. 316): 

 

Mrs Hanbury Leigh wore a costume the material of which was of Welsh manufacture, 

but she had had her gown made up by a London artist, and he had embroidered the 
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edge with oak leaves and acorns, to which she had added her jewels ... Many of the 

younger people were ‘very correctly dressed from Mrs Hall's “Book of Welsh 

Costumes”, and looked extremely well’.  Augusta Charlotte Hall, then thirteen years 

of age, ‘looked very nicely in a checked jacket and petticoat of silk in imitation of 

Welsh colours, with an apron to match’, and Augusta herself was, of course, in 

Welsh costume, with a superb diamond leek in her black silk hat. 

 

Er mwyn annog pobl i wisgo gwlanen, dechreuodd hi a’i chyd-genedlaetholwyr gynhyrchu 

gwlanenni mwy deniadol ac mewn lliwiau ysgafnach yn y melinau gwlân ar eu hystadau, yn 

enwedig yn sgil methiant cystadlaethau eisteddfodol i ddod o hyd i’r ‘real national checks and 

stripes, with their Welsh names’. 

 

[By Gwenynen Gwent A prize of £5] 

For the best collection of specimens of Welsh woollens (not less than three inches square 

each) in the real national checks and stripes, with the Welsh names by which they are known, 

and with any account of them which can be added.  No specimens to be included which have 

not been known for at least half a century, whether of wool alone, or of wool with flax or 

cotton.  The object of this prize is to authenticate the real old checks and stripes of Wales, and 

to preserve them, with their proper Welsh names, distinct from new fancy patterns.  Open to 

all Wales, including Gwent and Morganwg. - No award]. 

 

Sut bynnag, nid oedd yr holl gystadlaethau mor gyfarwyddiadol, ac ymddengys iddynt fod o 

fudd i ddiwydiannau lleol o leiaf. 

 

I ddyfynnu o’r Cambrian Journal, 1854 (adroddiad ar eisteddfod y Cymreigyddion): 

 

Rev David James, warden of the Welsh Institution of Llandovery: 

Before the foundation of this Cymreigyddion y Fenni, it is true we had weavers of 

woollen, knitters of stockings, but now the Welsh woollens of this neighbourhood, 

and indeed the whole of Gwent and Morgannwg, in consequence of the 

encouragement given by the prizes awarded from time to time, are twice as good as 

they ever have been before, and fit to be worn by those whom we are proud to call 
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the patriots as well as the aristocratic females of our own dear native land; and there 

is also a larger demand in consequence of the vast improvement in the brilliancy of 

the colours. 

 

Erys peth tystiolaeth o hyn mewn tecstiliau a oroesodd.  Penderfynodd Maria Jane Williams, 

Aberpergwm, wisgo ei morynion yn y ffabrig siec coch, du a gwyn nad oes dim ohono wedi 

goroesi heblaw am du blaen gwisg.  Byddai staff Arglwyddes Llanofer yn gwisgo siôl o 

frethyn caerog Llanofer, tra byddai ei thelynor, Thomas Gruffydd, yn gwisgo defnydd mwy 

llachar fyth fel rhan o’i wisg ryfeddol yntau.  Dyma ddefnydd pais sy’n rhan o wisg a gafwyd 

yn rhodd gan ei wyres, ac a wisgwyd yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni ym 1913, ond sy’n 

dyddio o gyfnod cynharach yn ôl pob tebyg. 
 

 

[llun 5: Pais wlân streipiog, manylyn.  Amgueddfa Werin Cymru rhif derbyn 53. 48.8] 

 

Er na lwyddodd Arglwyddes Llanofer i ysgogi pobl Cymru i wisgo gwlanen yn unig, parhaodd 

y wlanen yn rhan amlwg o wisg cefn gwlad, ac nid yn unig ar gyfer yr hyn a ddôi maes o law 

yn wisg genedlaethol.  Mae tystiolaeth ffotograffig a llenyddol, ynghyd â’r nifer helaeth o 

hetiau duon uchel sydd wedi goroesi, hefyd yn dangos y byddai rhai’n gwisgo gwahanol 

fersiynau o wisg Gymreig. 

 

Er mai’r tirfeddianwyr a’r elite llenyddol ac artistig a oedd yn gyfrifol ar y dechrau am 

hyrwyddo’r syniad o wisg genedlaethol, a oedd yn sicr yn seiliedig ar yr hyn a wisgid mewn 

rhai ardaloedd yng nhefn gwlad Cymru, chwaraeodd y diwydiant ymwelwyr rôl bwysig o ran 

creu parodrwydd i dderbyn a gwisgo gwisg neilltuol fel mynegiant ymwybodol o Gymreictod.  

Ymhell cyn dyddiau’r cerdyn post poblogaidd, roedd arlunwyr a chyhoeddwyr yn argraffu 

lithograffau, penawdau llythyrau a llyfrynnau ar gyfer y farchnad ymwelwyr ddosbarth canol 
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lewyrchus a welodd ffyniant pellach gydag ehangu’r rhwydwaith reilffordd yng Nghymru.  Nid 

rhywbeth i’r cyfoethog yn unig fyddai teithio o hyn ymlaen. 

 

Ymddengys fod y printiau cynharaf oll wedi’u seilio ar ddelweddau go iawn, a gasglwyd gan 

yr arlunydd o nifer o wahanol ffynonellau, a’u rhoi at ei gilydd i bortreadu amrywiaeth o 

wisgoedd Cymreig.  Un darlun a gafodd ei atgynhyrchu a’i gopïo ar raddfa helaeth, yw’r un 

sy’n seiliedig ar lun a wnaed gan J. C. Rowland ym 1848, ac nid yw’r wisg yn ormodol i’r 

graddau ag i’w gwneud yn anghredadwy.  Mae grŵp arall o Lanberis o’r un cyfnod yn dangos 

bod gwisgo o hyd ar yr hen het ffelt dyn, er bod yr het uchel yn dechrau ymddangos.  Mae 

print arall eithaf cyntefig gan R. Griffiths ym 1851 hefyd yn dangos gwahanol fathau o 

fetgwnau, gan gynnwys y gŵn llac na ddaeth yn boblogaidd ymhob man ac na chaiff ei 

adnabod bellach fel rhan o’r wisg Gymreig.  Ac nid yw hyn yn syndod efallai, o ystyried fod y 

wisg mor drwchus a di-olwg. 

 

 

[llun 6:  Ffasiynau Cymreig, tynnwyd ar Ddiwrnod Marchnad yng Nghymru, 1851, 

Amgueddfa Werin Cymru rhif derbyn 52.26.1] 

Mae’r printiau a gynhyrchwyd ar raddfa fawr gan Newmans a Rock & Co. o ganol y 1850au 

ymlaen yn pwysleisio’r hetiau uchel a’r clogynnau glas.  Disodlwyd y rhain maes o law gan y 

cardiau post theatrig, a gynhyrchwyd yn eu miloedd o ddiwedd y 19eg
 ganrif ymlaen, ac sy’n 

dal ar gael heddiw.  Mae’r rhain i gyd wedi sicrhau parhad y ddelwedd ffug o’r foneddiges 

Gymreig. 

 

Drwy gydol y 19eg
 ganrif ceir adroddiadau ysgrifenedig gan awduron sy’n mynnu eu bod yn 

rhoi ar gof a chadw ddisgrifiadau o wisgoedd sy’n prysur ddiflannu - o gyfnod Arglwyddes 

Llanofer hyd at Mary Curtis a Marie Trevelyan ar ddiwedd y ganrif.  Credai’r holl awduron 
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hyn eu bod yn disgrifio rhywbeth eithaf hynafol, tra oeddynt, mewn gwirionedd, yn disgrifio 

gwisg wledig eu cyfnod yn hytrach na gwisg ‘genedlaethol’ statig.  Fel y nodwyd uchod, mae 

brasluniau Arglwyddes Llanofer yn cynnwys nifer o elfennau ffasiynol o’r 1830au, ac mae 

disgrifiad Marie Trevelyan o wragedd bythynnod yn cynnwys nifer o elfennau nad oeddynt yn 

bodoli cyn y 1870au [Glimpses of Welsh Life and Character (1893), t. 163]: 

 

Over their shoulders in the winter time they wear small square flannel shawls, called 

‘turnovers’ folded cornerwise, and pinned rather low under the chin.  On their heads 

they wear neat sun-bonnets of printed calico, under which the old women wear prim 

caps tied with black or coloured fancy ribbons.  Welsh flannel dresses are still much 

worn, though they are being rapidly superseded by woollen or cotton fabrics of English 

manufacture. 

 

Os edrychwn ar wisgoedd sydd wedi goroesi, a ffotograffau o wragedd yn cyflawni eu tasgau 

pob dydd, gallwn weld, er bod llawer ohonynt yn dilyn steil safonol, mai gwisgoedd 

‘arddangos’ yw’r rhain yn hytrach na gwisgoedd pob dydd.  Cofnodwyd llawer o’r betgwnau 

mewn amgueddfeydd fel ‘gwisg Gymreig’, ac mae’n bosibl iddynt gael eu gwisgo ar 

achlysuron arbennig.  Gwyddom mai gwisg briodas oedd un ohonynt, ac ychydig iawn o 

wisgoedd gwaith sydd wedi goroesi. 

 

Darlun unochrog braidd sydd gennym o edrych ar y gwisgoedd hynny sydd wedi goroesi, ac 

mae’n rhaid defnyddio tystiolaeth ffotograffig i gael cydbwysedd.  Wrth reswm, mae’n rhaid 

bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r ffotograffau hefyd, gan i lawer ohonynt gael eu tynnu gan y 

ffotograffwyr cardiau post a ddymunai gyflwyno delwedd neilltuol (byddai llawer yn cadw 

‘blwch gwisgo i fyny’ i’r diben hwn), ond yr oedd eraill yn gweithio yng Nghymru ac roedd 

gan y rhain fwy o ddiddordeb mewn diogelu ffordd o fwy a oedd yn prysur ddiflannu, neu 

mewn cofnodi crefft neu alwedigaeth arbennig, a gall lluniau o’r fath fod yn hynod o 

ddefnyddiol i’r hanesydd. 
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[llun 7: Carte de visite merched cocos Abertawe, a dynnwyd gan T. Gulliver, Union Street, 

Abertawe, c. 1860.  Amgueddfa Werin Cymru rhif derbyn 42.126] 

 

Maent yn dangos pa rai o’r dillad traddodiadol - llawer ohonynt wedi eu cofnodi gan 

Arglwyddes Llanofer - a oedd yn cael eu gwisgo mewn gwirionedd.  Mae rhai dillad i’w gweld 

yn gyson yn y ffotograffau a dynnwyd o wragedd cefn gwlad Cymru yn ystod y 19eg
 ganrif: y 

ffedog, y siôl ysgwydd, yr het a’r penlliain. 

 

Ymddangosant mewn gwahanol sefyllfaoedd: gwerinwyr neu hen wraig yn mynd i’r capel, 

gwragedd yn gweithio yn y caeau, hel coed tân, nôl dŵr, neu bobl yn sefyll i’r ffotograffydd y 

tu allan i’w cartrefi.  Mae’r delweddau hyn yn dyddio o’r 1860au hyd at ganol yr 20fed
 ganrif.  

Yn y diwydiant casglu cocos a physgota y ceir y dystiolaeth orau am barhad y wisg 

draddodiadol go iawn.  Gellir gweld cysylltiad clir rhwng merched cocos Abertawe yn y 

1860au, ymlaen heibio dechrau’r 20fed ganrif, hyd at y gwragedd ym marchnad Caerfyrddin 

ym 1932. 



 13

 

[llun 8: Nani Jack, Winkin Street, Rhandir-mwyn, Sir Gaerfyrddin, syn dangos sut y gwisgid 

penlliain o dan het, a bodis ffasiynol gyda ffedog waith. Amgueddfa Werin Cymru Archif 

ffotograffyddol]. 

 

I ba raddau yr oedd Arglwyddes Llanofer yn gyfrifol am y parhad hwn, a faint o’r clod sy’n 

ddyledus i geidwadaeth draddodiadol y Cymry neu wneuthurwyr printiau a ffotograffwyr 

diwyd?  A yw’r ddelwedd gyfoes o foneddiges Gymreig yn ddyledus i Siân Owen yn ei het a 

siôl wedi eu benthyg, ynteu i’r ffaith i’r darlun gael ei ddefnyddio i hyrwyddo sebon Sunlight? 

 

Mae’n debyg nad oes un ateb pendant, ond ni ellir gwadu i sêl a brwdfrydedd Arglwyddes 

Llanofer gyfrannu’n sylweddol at ddatblygiad gwisg genedlaethol Gymreig, o ddelfryd i 

symbol a adnabyddir yn rhyngwladol.  Digwyddodd hyn yn rhannol oherwydd iddi seilio ei 

syniadau ar wisg a gâi ei gwisgo gan wragedd Cymru, yn hytrach na cheisio dyfeisio gwisg 

ffug, er i’r wisg honno maes o law ddod yn ‘wisg ffansi’ yn dilyn newidiadau radical mewn 

dillad pob dydd. 

 

 

 


