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Cartrefi’r glöwyr

Ar ddechrau’r 20fed ganrif roedd y glöwyr a’u teuluoedd yn byw mewn rhesi di-ri o dai teras 
a oedd yn dringo llethrau cymoedd de Cymru. Cafodd y tai yma eu hadeiladu’n wreiddiol i 
ymdopi â’r cynnydd a ddigwyddodd yn y boblogaeth wrth i weithwyr o’r wlad ddod i chwilio am 
waith yn y gweithfeydd haearn a glo yng nghyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Roedd y tai yn 
fach ac yn gyfyng, ac yn aml byddai teuluoedd o saith neu wyth neu fwy hyd yn oed yn cydfyw 
mewn tŷ gyda dim ond ystafell fyw, cegin ac un ystafell wely. Doedd dim ystafell molchi yn y 
rhan fwyaf o’r tai, ac roedd y tŷ bach y tu allan mewn sied ar waelod yr ardd.

Gan nad oedd menywod wedi gweithio o dan y ddaear ers Deddf Pyllau Glo 1842, gwaith y 
rhan fwyaf o wragedd y glöwyr oedd gofalu am y tŷ a’r teulu. Roedden nhw’n cymryd balchder 
mawr yn eu cartrefi ac yn gweithio’n galed i’w cadw’n lân a thaclus.

Nodwch unrhyw ffeithiau rydych chi wedi eu dysgu am gartrefi’r glöwyr ar ddechrau’r 
20fed ganrif ar ôl darllen y darn uchod:
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Rôl y Menywod

Y gwragedd oedd yn gyfrifol am olchi a sychu dillad y gwŷr a’r meibion ar ôl iddynt ddychwelyd 
o sifft yn y pwll glo. Bydden nhw wrthi am oriau cyn i’r dynion ddod adref o’u gwaith yn berwi 
digon o ddŵr er mwyn sgwrio’r dillad yn lân, ac er mwyn llenwi bath tun i’r dynion gael ymolchi 
ynddo.

Fel arfer byddai’r gwragedd yn rhoi dillad y glöwyr i sychu o flaen y tân ar ddiwedd pob sifft, ac 
yna yn eu golchi’n lân ar ddiwedd yr wythnos.

Gallai’r gwaith o sgwrio’r dillad gymryd oriau. Byddai’r gwragedd fel rheol yn gwneud hyn 
mewn twb yn yr ardd gefn gan ddefnyddio bwrdd sgwrio a sebon. Byddai’n rhaid iddynt blygu 
dros y twb a sgwrio’n galed hyd nes bod y dillad yn lân - gwaith anodd iawn a achosai straen 
mawr ar eu cefnau.

Doedd dim ystafelloedd molchi gan y rhan fwyaf o’r glöwyr yn eu tai ac felly byddai’n rhaid 
iddyn nhw ymolchi mewn twb tun o flaen y tân yn yr ystafell fyw neu allan yn yr ardd gefn.

Roedd y twb yn rhy fach i orwedd neu hyd yn oed eistedd ynddo, a’r gwragedd yn aml fyddai’n 
gorfod sgwrio cefnau’r dynion er mwyn cael gwared ar lwch y glo.

Yn yr ystafell fyw hefyd y byddai dillad gwlyb y glöwyr yn cael eu hongian o flaen y tân i sychu 
ar ddiwedd sifft neu ar ôl i’r gwragedd eu golchi ar derfyn yr wythnos. Gallai gymryd oriau ac 
oriau iddynt sychu’n iawn.

Roedd gan lawer o löwyr y cyfnod deuluoedd mawr, ac un o brif bryderon y gwragedd oedd 
y gallai plentyn gael ei losgi’n ddrwg neu ei ladd hyd yn oed wrth syrthio i’r dŵr berwedig. Fe 
gollodd sawl teulu blant ifanc yn y modd yma.

Wedi i wraig y tŷ orffen golchi a sychu dillad ei gŵr a’i meibion a pharatoi bath cynnes ar ôl 
un sifft yn y pwll glo, byddai’n bryd i sifft arall gychwyn, a byddai’n rhaid cychwyn y broses o 
baratoi dŵr berwedig i gyd eto!              
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Bu llawer iawn o wragedd de Cymru yn ymgyrchu i gael baddondai pen pwll yn y pyllau 
glo yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Fedrwch chi feddwl pam?

Dychmygwch taw chi yw Beti, gwraig i löwr sy’n byw mewn tŷ teras bach yn un o 
gymoedd de Cymru yn y flwyddyn 1930. Mae dau o’ch meibion hefyd yn gweitho yn y 
pwll glo, ac mae gyda chi dri o blant iau - un ohonyn nhw sy’n ddim ond dwy oed. 
Nodwch y prif resymau pam fyddai’r baddondai pen pwll yn syniad da. Sut fydden 
nhw’n newid eich bywyd chi?

Byddai’r baddondai pen pwll yn syniad da oherwydd . . .
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