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FFEIL FFEITHIAU: Swydd y Cadwraethwr 
Helô, fy enw i yw Rosalind. Fi yw cadwraethwr ffotograffig a rheolwr 
cadwraeth y prosiect.  Mae’r tîm cadwraeth yn sicrhau bod y negatifau’n lân 
cyn cael eu digido. Bydd y cynorthwywyr yn defnyddio alcohol a dŵr i 
lanhau’r negatifau a brwshys blew gwiwer a gafr i frwsio unrhyw lwch i 
ffwrdd. Os bydd negatif gwydr wedi’i dorri neu wedi’i gracio, neu os bydd yr 
emwlsiwn (haen y ddelwedd) yn dod i ffwrdd, bydd yn dod i mi i’w drwsio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bob dydd byddaf yn trwsio negatifau gwydr sydd wedi’u torri er mwyn cael delwedd yn y 
pen draw. Byddaf hefyd yn crafu papur i ffwrdd o haenau’r ddelwedd yn ogystal â mynd i 
gyfarfodydd a gwneud llawer o waith ar y cyfrifiadur. 
 
Llwybr gyrfa 
Deuthum o Ffrainc i wneud BA ac MA yng Nghadwraeth Defnyddiau Organig (papur, llyfrau, 
memrwn, ffotograffau ac ati) ym Mhrifysgol y Celfyddydau, Coleg Camberwell. Wrth wneud 
fy BA, gwneuthum gymaint o leoliadau gwaith ag y gallwn. Bûm yn ffodus i gael swydd wrth 
astudio ar gyfer fy MA. Bûm yn gweithio i Archif P&O, archif breifat fawr sy’n cynnwys 
gwrthrychau’n amrywio o fodelau o longau i ffotograffau. 
Pan oeddwn i’n gweithio yno, ymgymerais â nifer o swyddi gwirfoddol mewn gwahanol 
leoedd yn ogystal â chytundebau tymor-byr. Bûm yn wirfoddolwr gyda Chymdeithas 
Arddwriaethol Prydain ac arweiniodd hyn at gytundeb 6 mis i weithio ar ei chasgliad o’r 
ffotograffau lliw cynharaf. Bûm hefyd yn gwneud gwaith gwirfoddol neu’n gweithio i’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Amgueddfa Ryfel yr Ymerodraeth, Amgueddfa Ashmole yn 
Rhydychen, Tate Britain ac Archifdy Essex yn ei adran gadwraeth. 
 
Manteision bod yn Gadwraethwr 
Mae gwybod mai fy nhîm i yw’r rhai cyntaf mae’n debyg i agor rhai o’r blychau a gweld y 
negatifau ers iddynt gael eu defnyddio ddiwethaf yn rhoi cryn wefr i mi. 
 
Anfanteision bod yn Gadwraethwr 
Ar y llaw arall, mae’r gwaith ei hun yn ailadroddus iawn ac yn gofyn am wyliadwriaeth 
barhaus, llygad am fanylder a llaw gadarn. Mae swyddi’n brin ac mae mwy a mwy ohonynt 
ar gytundeb tymor-byr.   


