
TURN BACK TIME –
THE HIGH STREET
Mae’r gyfres fawr hon ar BBC One yn dangos sut mae’r stryd fawr ym
Mhrydain wedi newid dros ganrif. Mae’r chwe chyfnod yn y gyfres yn
cynrychioli rhai o’r newidiadau mwyaf ar y stryd fawr a bydd yn bwynt
cyfeirio da wrth i chi archwilio eich un chi.

Oes Fictoria 
Yn ystod oes Fictoria y crëwyd y stryd fawr, fel y gwyddom amdani heddiw. Wrth i
fwy o bobl symud i’r dinasoedd, roedd llai ohonynt yn gallu tyfu eu cynnyrch eu
hunain, gan ddechrau dibynnu ar siopau am fwyd a nwyddau eraill. Byddai cig a
llysiau yn cael eu harddangos i bawb eu gweld y tu allan i’r siopau, felly roedd y stryd
fawr gynnar yn edrych yn fwy tebyg i’r hyn y byddem bellach yn ei alw’n farchnad.
Roedd gan yr adeiladau ffenestri bach i helpu i gadw’r cynnyrch yn oer a byddai rhai
wedi cynnwys gweithdai i wneud y cynhyrchion a fyddai ar werth. Prin iawn yw’r
ffotograffau o oes Fictoria, ond mae’n bosibl dod o hyd i sgetsys a chartwnau.

Oes Edward
Yn ystod oes Edward, daeth siopa yn weithgaredd hamddenol ynddo’i hun. Roedd
mewnforion rhad yn golygu bod hyd yn oed y bobl dlodaf yn gallu fforddio cig o
bryd i’w gilydd ac roedd nwyddau mewn tuniau yn dod yn fwyfwy poblogaidd.
Agorwyd Selfridges ym 1909, gan gyflwyno moethusrwydd am y tro cyntaf. Daeth
cysuron y 1900au cynnar i ben gyda dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf ym 1914, a
chododd prisiau bwyd yn ddychrynllyd. Mae ffotograffau oes Edward yn rhai du a
gwyn neu mewn lliw brown, sepia. Gallwch eu gwahaniaethu o luniau’r 1930au, gan
fod siopau yn dal i ddangos eu nwyddau y tu allan. 
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Y 1930au  
Yn ystod y 1930au, dechreuodd perchenogion siopau ddefnyddio hysbysebion ac
arddangosfeydd ffenestri i ddenu cwsmeriaid. Byddai’r nwyddau y tu mewn yn cael
eu harddangos mewn cabinetau gwydr ac roedd brandiau y byddem yn eu
hadnabod heddiw yn ymddangos. Dechreuodd siopau fel Woolworths, Burtons a
Boots ddominyddu’r farchnad. Roedd bwyd yn dod yn eithaf rhad, gyda ffrwythau 
a llysiau yn fwyd hanfodol drwy’r flwyddyn gyfan a bwydydd mewn tuniau yn dod
yn fwyfwy poblogaidd. Dechreuodd oergelloedd ymddangos yng ngheginau rhai
cartrefi, gan alluogi pobl i storio bwyd yn hirach a siopa’n llai aml. Byddai’r tueddiad
hwn yn dod yn fwy amlwg mewn degawdau diweddarach. Mae ffotograffau o’r
1930au yn ddu a gwyn gyda phosteri hysbysebu a brandio yn ymddangos ar 
waliau a ffenestri.

Yr Ail Ryfel Byd
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn arbennig wrth i ddogni ddechrau, byddai siopwyr yn
ciwio am oriau y tu allan i siopau os oeddent yn clywed bod bwyd ar gael. Roedd
ffenestri siopau yn arddangos posteri am arbed bwyd, tanwydd a nwyddau, a’r tu
mewn, roedd nifer o silffoedd yn wag. Roedd yn rhaid i bobl gofrestru gyda’r rhan
fwyaf o’r siopau i allu prynu nwyddau, felly daeth pobl a oedd yn cadw siopau yn
bwysig iawn yn y gymuned. Wrth i fewnforion ostwng, daeth hoff gynhyrchion yn
brin ac anaml iawn roedd pobl yn prynu dillad newydd. Roedd papur yn brin, felly
roedd pobl yn aml yn mynd â nwyddau adref heb eu lapio. Mae ffotograffau o’r
cyfnod hwn yn ddu a gwyn o hyd, er y gallai fod rhai mewn lliw.



Y 1960au
Yn ystod y 1960au, daeth hunanwasanaeth yn gyffredin yn y rhan fwyaf o siopau 
a chaeodd llawer o siopau bara o ganlyniad i fasgynhyrchu bara. Daeth siopau yn 
fwy golau a lliwgar y tu mewn a’r tu allan, gyda neon, plastig a Fformica yn dechrau
ymddangos. Roedd hyn i’w weld yn amlwg mewn bariau llaeth a byrgyrs, ac roedd
gan rai ohonynt jiwcbocsys. Cyflwynwyd golau fflworolau mewn llawer o siopau, yn
ogystal â’r droli siopa. O ganlyniad i becynnau bwyd a dulliau oeri gwell a chynnydd yn
nifer y bobl a oedd yn berchen ar gar, tyfodd nifer yr archfarchnadoedd yn aruthrol a
newidiodd batrymau siopa o siopa dyddiol i siopa wythnosol. Yn aml, mae ffotograffau
o’r 1960au yn sgleinio’n fwy (rhai du a gwyn a lliw) a border gwyn o’u cwmpas.

Y 1970au
Yn ystod y 1970au, daeth ‘siopa wythnosol’ mewn archfarchnadoedd mawr yn fwy
cyffredin, wrth i fwy o ferched weithio a gwneud y siopa ar y penwythnos. Daeth y
broses o ddosbarthu siopa i ben, ac eithrio papurau newydd a llaeth. Dechreuodd
dyddiadau ‘gwerthu erbyn’ ymddangos ar becynnau a daeth bwyd rhewedig yn 
fwy cyffredin. Roedd siopau cornel yn gallu aros ar agor am oriau hirach nag
archfarchnadoedd, ac yn aml daethant yn ganolbwynt y gymuned. Daeth siopau
recordiau a betio, unedau pryd ar glud Tsieineaidd a siopau bwtîg yn rhan annatod o’r
stryd fawr. Bydd ffotograffau o’r 1970au yn aml yn ddu a gwyn o hyd (ac efallai braidd
yn ‘niwlog’), felly cadwch olwg am steil dillad, fel trowsys fflêr.
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