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Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer, ‘Gwenyn Gwent’:1  tri enw ond un wraig, a’r tri enw’n 
dweud tri pheth gwahanol iawn wrthym am y foneddiges arbennig hon a wnaeth gymaint i 
arbed telyn deires y Cymry rhag mynd i ddifancoll.  Er na dderbyniodd deitl Arglwyddes tan 
1859, yr oedd eisoes yn perthyn i fyd y meistri tir bonheddig.  Gwnaeth ddefnydd o’r statws 
hwn ar hyd ei hoes, yn enwedig wrth iddi fynnu ei ffordd ei hun.  Arddangosir agwedd y 
Gymraes yn ei chymeriad gan y teitl eisteddfodol, ‘Gwenynen Gwent’, a fabwysiadwyd 
ganddi ym 1834.  Yn olaf, dyma Augusta Hall – enw priodasol gwraig a deimlai faich ‘brad’ 
ei chyd-Gymry ar ei hysgwyddau. 
 
Ganwyd Augusta Hall i deulu o dirfeddianwyr Seisnig a ymgartrefodd yn Llanofer, ger y 
Fenni, Sir Fynwy.  Yno y’i ganwyd, yno y treuliodd ei hoes ac yno y bu farw.  Er iddi droi 
yng nghylchoedd Llundain deuai’n ôl i Lanofer bob tro.  Nid yn unig y magwyd hi yn Nhŷ 
Uchaf; ond yma yr adeiladodd hi a’i gŵr, Benjamin Hall, blasty newydd, Llys Llanofer.  Yn 
ei chartref ailgreodd lys a ymdebygai i hen dai’r uchelwyr, lle cynigid nawdd hael i feirdd a 
cherddorion. 
 
Nid un o’r boneddigesau hynny yng Nghymru a goleddai’r iaith Saesneg a ffyrdd Seisnig yn 
unig oedd Augusta Hall: bu ganddi ddiddordeb yn yr iaith Gymraeg a thraddodiadau Cymru 
ers dyddiau ei hieuenctid, a pharhaodd y diddordeb hwn hyd at ei marw, bron i ganrif yn 
ddiweddarach.  Fel llawer o’i chyd-Gymry gafaelodd yn y delyn fel symbol cenedlaethol, ac 
nid unrhyw delyn, ond telyn deires Cymru.  Gorseddwyd y delyn deires yn Llys Llanofer 
wedi i’r tŷ gael ei gwblhau ym 1837, a gwnaeth Arglwyddes Llanofer bopeth a fedrodd i 
hybu a noddi’r offeryn traddodiadol Cymreig hwn. 
 
Nid Cymreig, wrth gwrs, oedd y delyn deires yn ei hanfod; daeth yr offeryn o’r Eidal i 
Brydain yn yr ail ganrif ar bymtheg, ond yng Nghymru y goroesodd.  Yn yr Eidal fe’i 
hadwaenid fel yr arpa doppia, ac fel yr awgryma’r enw Cymraeg, ceir tair rhes o dannau ar y 
delyn hon: dwy res o nodau diatonig wedi’u cyweirio’n unsain, a rhes ganol sy’n cynnwys y 
nodau cromatig. 
 
Yn Lloegr ysgrifennodd Handel a’i gyfoeswyr yn y ddeunawfed ganrif gerddoriaeth 
gyngerdd ar gyfer y delyn deires,2 ond yng Nghymru yn y cartref i’y ceid yn bennaf yn 
gysylltiedig â thraddodiad llafar cerddoriaeth.  Telyn gogledd Cymru fu hi i raddau helaeth, 
gyda’r delyn un rhes yn dal ei thir yn y de.3  Wrth i’r uchelwyr droi eu cefnau ar ddiwylliant 
eu gwlad lleihau a wnaeth nawdd, a phrinhau a wnaeth y telynorion.  Ergyd farwol arall fu 
dyfodiad y delyn ‘newydd’, y delyn bedal, a ddaeth yn boblogaidd iawn ym Mhrydain yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.4
 
Yn ystod y cyfnod hwn cafwyd brwydr fawr rhwng y delyn bedal a’r hen delyn deires, neu’n 
hytrach rhwng cefnogwyr y delyn ‘ddatblygiedig’ a chefnogwyr y delyn Gymreig.  Ar y naill 
law safai John Thomas ‘Pencerdd Gwalia’ –telynor a gefnodd ar y delyn deires – a’i griw, ac 
ar y llall safai Augusta Hall a’i ffyddloniaid hithau.5  Arweinydd penigamp oedd hi, a 
brwydrodd yn galed yn erbyn tueddiad yr oes i ddyrchafu’r delyn bedal ac esgeuluso’r delyn 
deires Gymreig. 
 
Pa fath o berson oedd hi?  Pa nodweddion o’i chymeriad fu o gymorth mawr iddi wrth 
frwydro dros yr achos?  Awgryma sylwadau Augustus Hare, bonheddwr ac awdur, yr enw da 
a aeth o’i blaen, a’r profiad o’i hadnabod: 
 



The very warning I had received were enough to annihilate self-confidence.  I 
was not to believe anything Lady Llanover said about different members of her 
family, for she was always guided by her own prejudices and sympathies.  I was 
not to be guided by her opinion on any subject, yet was never to contradict her ... 
There is a great deal to admire in Lady Llanover: her pertinacity in what she 
thinks right, whether she is right or not her insistence on carrying out her 
sovereign will in all things.6
 

Dyma oedd yr agweddau ar ei chymeriad a’i gwnaeth yn noddwr o fri, ac yn wraig anodd 
ymwneud â hi.  Un a feddai ar bersonoliaeth gref oedd yr arglwyddes: roedd yna rym 
dylanwadol yn perthyn iddi.  Hwn oedd cyfrinach ei llwyddiant wrth iddi amddiffyn telyn 
deires Cymru ym maes cerddoriaeth y genedl. 
 
Er gwaethaf ei thuedd i fynnu ei bod yn iawn drwy’r amser, defnyddiodd ei gallu a’i 
dylanwad mewn modd adeiladol iawn.  Yn fras, fe gwymp ei nawdd i ddau gategori: ar y 
naill law cafwyd nawdd parhaol ganddi yn ei chartref, ac ar y llall cafwyd nawdd achlysurol 
ar wedd cystadlaethau ac eisteddfodau. 
 
Llys Llanofer oedd canolfan y nawdd parhaol, a chonglfaen y fenter oedd sicrhau 
presenoldeb telynor Cymreig.  Ym 1826 darganfu’r Arglwyddes delynor a’i boddhaodd yn 
Eisteddfod Aberhonddu.  John Wood Jones oedd ei enw, cerddor o dras y sipsi a disgynnydd 
i ddau delynor da o dylwyth y Woodiaid.7  Roedd yn ddolen gyswllt yn y traddodiad hir o 
ganu’r delyn yng Nghymru, fel y dengys rhan o’i feddargraff: 
 

Disgybl telyn oedd i Richard Roberts o Gaernarfon, athraw yr hwn oedd William 
Williams o Benmorfa, a’i athraw ef oedd John Parry o Riwabon ... a’i athraw 
yntef Robert Parry o Lanllyfni yn Arfon, yr hwn a dderbyniodd ei gelfyddyd 
oddiwrth hen delynorion Cymru.8

 
Fel y crybwylla’r beddargraff, trosglwyddwyd y gelfyddyd (a’r deunydd cerddorol) o’r athro 
i’r disgybl mewn traddodiad llafar.  Roedd John Wood Jones felly’n olynydd i rai o 
delynorion enwocaf Cymru.  Sicrhawyd nawdd iddo yn Llanofer yn yr un modd ag a 
wnaethpwyd i’w ragflaenwyr mewn plasdai eraill.  Felly, nid cynnal telynor yn unig a wnaeth 
Augusta Hall, ond sicrhau parhad i linach o delynorion traddodiadol a’u cerddoriaeth.  Wedi 
marw John Jones, Thomas Gruffydd, disgybl iddo, a’i olynodd ym Mhlasdy Llanofer.9  
Cystadleuwr o fri oedd y telynor hwn, ac roedd ganddo hefyd ddawn canu a chyfansoddi.  
Honnir iddo ennill tri deg a saith o wobrau ac iddo ddysgu deugain o ddisgyblion.  Cafodd 
hefyd y fraint o’i benodi yn ‘Delynor Cymreig Arbennig i’w Uchelder Brenhinol Tywysog 
Cymru’ ym 1869.  Defnyddid telynor ychwanegol ar gyfer dawnsio mynych y llys, sef Walter 
Watkins o Frycheiniog.10  Roedd yntau’n ddisgybl i John Jones, a Thomas Gruffydd, ac 
felly’n gerddor arall a fu’n ymelwa ar grefft y traddodiad llafar. 
 
Yn Llys Llanofer chwarae yn ôl y gofyn fyddai’r telynor.  Gelwid arno’n arbennig i ddiddanu 
gwesteion y plas ac i ganu’r hen alawon Cymreig cyfarwydd ar ôl y pryd nos.  Eto mae 
Augustus Hare yn ffynhonnell gwybodaeth: 
 

We had more of the Welsh music in the evening.  We went and sat in the armchairs in the hall, 
and the household filed in above, and filled the music-gallery, and sang most gloriously ... At 
other times, the blind harper attached to the house came in and harped to us, and four little 
boys sat in a circle on the floor and sang.11

 



Bu farw Gruffydd ym 1887, ond ni fu diwedd ar ddylanwad y gorffennol, oherwydd merch 
Gruffydd, Susannah Berrington Gruffydd Richards ddaeth yn delynores i Augusta Hall.12  
Roedd hi, fel ei thad, yn gystadleuydd llwyddiannus a bu’n perfformio deuawdau gydag ef.  
Agwedd bwysig ar ei swydd fel telynores deulu oedd ei chyfraniad fel athrawes.  Telid yn 
fisol iddi ddysgu disgyblion ysgoloriaeth a dderbyniai nawdd a llety gan Augusta Hall. 
 
Cynrychiola ‘ysgoloriaethau’ yr Arglwyddes, a roddodd gyfle i fyfyrwyr ddod i ddysgu’r 
delyn deires, ail agwedd ar ei nawdd yn ei chartref.  Rhoddwyd llety a gwersi iddynt yn rhad 
ac am ddim, ond rhaid oedd iddynt weithio’n galed ac ymarweddu, neu ddiswyddiad fyddai 
hi.  Nodir hyn mewn llythyr dyddiedig 1884 sy’n trafod ysgoloriaeth a gynigiwyd i Edward 
Davies, Taibach, Cwmafon: 
 

Conditions:  To find himself in Lodging & food & have his Scholarship renewed every 
Quarter for one year, if deserving & well conducted or otherwise dismissal.13

 
Dyna sut un oedd ‘Gwenynen Gwent’:  roedd hi’n hael, ond ni roddwyd lle i neb feddwl mai 
arwydd o wendid oedd hyn, ac roedd terfynau pendant iawn i’w haelioni. 
 
Trydedd agwedd y nawdd a gafwyd yn Llanofer oedd ei chefnogaeth i wneuthurwyr telynau 
teires.  Trwy ei hymwneud â Chynmdeithas Cymreigyddion y Fenni a fu’n cynnal 
eisteddfodau rhwng 1834 a 1853, comisiynwyd Bassett Jones, Caerdydd i wneud nifer o 
delynau’n wobrwyon.14  Yn ychwanegol cefnogwyd dau wneuthurwr telynau ganddi yn 
Llanofer: Abram Jeremiah ac Elias Francis.15  Mae’n dra thebygol mai seiri coed oeddynt yn 
bennaf, a’u bod yn gwneud telynau teires pan oedd galw.  Dywed Robert Griffith, awdur 
Llyfr Cerdd Dannau, mai Abram oedd yr unig wneuthurwr yng Nghymru: 
 

a ystyrrid yn wneuthurwr profedig, ac yn feistr ar y gwaith o wneyd telynau yn ôl dull yr hen 
wneuthurwyr.16

 
Efe hefyd, oedd yr olaf yng Nghymru i wneud tannau telyn. 
 
Ymddengys i Abram Jeremiah ac Elias Francis, Highmead, gydweithio yn Llanofer am 
gyfnod hir, gan wneud telynau yn null gwneuthurwr enwocaf Cymru, John Richards, 
Llanrwst.17  Esbonia Arglwyddes Llanofer ym 1869: 
 

Mae y delyn a roddir gennyf yn wobr yma heddyw ... wedi ei gwneuthur yn yr un ddull ac yn 
yr un modd a thelyn sydd yn awr yn fy meddiant, yr hon a wnaed gan y gwneuthurwr telynau 
enwog John Richard.18

 
Dilyn cynllun John Richards hefyd wnaeth Bassett Jones, gwneuthurwr enwog y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg.  Felly ychydig o fân wahaniaethau a geir rhwng telynau teires John 
Richards, Bassett Jones a thelynau Llanofer.  Nodwedd amlwg ar delynau Llanofer yw’r un 
rhes o fes ynghyd â’u dail a geir ar hyd y grib.  Addurnai Bassett Jones ei delynau â mes, a 
hyn mae’n debyg oherwydd eu cysylltiad â’r derwyddon. 
 
Roedd telynau Bassett Jones yn gysylltiedig ag agwedd arall o nawdd Arglwyddes Llanofer: 
y nawdd achlysurol a roddwyd ganddi i eisteddfodau a chystadlaethau.  Am ugain mlynedd, 
o’i sefydlu yn 1833, bu’n chwarae rhan flaenllaw yng ngweithgareddau Cymdeithas 
Cymreigyddion y Fenni.  Cafwyd cyfnod tawel ym myd y delyn deires wedi i’r Gymdeithas 



honno ddod i ben ym 1853.  (Bu farw nifer o’r selogion a chollwyd y brwdfrydedd 
cychwynnol). 
 
Ysbrydolodd Augusta Hall ddiwygiad, fodd bynnag.  Ym 1869 cafwyd cystadleuaeth i’r 
delyn deires yn Llanofer, pan wahoddwyd telynorion i’w chartref am dridiau i gystadlu am 
wobr o delyn deires.  Yn ei haraith amlygir ei theimladau yn wyneb y dyrywiad a fu yn 
niddordeb y genedl yn y delyn Gymreig, ac fe’i gwneir yn glir mae nod y gystadleuaeth yw 
adfywio’r hyn a gollwyd yn y Fenni: 
 

Diben penodol fy ngwahoddiad i chwi, delynorion Cymru, i’r gystadleuaeth hon y’w 
adfywio, ac adferu, a chefnogi yr offeryn cerdd cenedlaethol ardderchocaf yn yr holl fyd.  Y 
mae yn ddrwg gennyf ddyweyd fod ein telyn, drwy yr anghefnogaeth a dderbyniodd yn ystod 
y pymtheg neu yr un mlynedd ar bymtheg diweddaf, wedi myned yn hytrach yn ddisylw.19

 
Ond roedd gan yr Arglwyddes eto, ei rheolau: ni allai neb a fu’n canu’r delyn bedal gystadlu.  
Roedd yr Arglwyddes yn ddi-sigl: ni allai cefnogaeth wan ar ran y Cymry’n gyffredinol, a 
datblygiadau’r oes ei darbwyllo i roi’r gorau i’w delfryd.  O ganlyniad i hyn fe ddiarddelwyd 
un cystadleuydd am iddo, ar un adeg, droi at y delyn bedal; tebyg oedd tranc un arall am na 
feddai ar delyn deires ar wedd Gymreig.  Nid cystadleuaeth yn unig oedd yr achlysur hwn, 
ond protest yn erbyn yr Eisteddfod Genedlaethol Seisnig ei naws. 
 
Eto i gyd, ni throdd Arglwyddes Llanofer ei chefn ar yr Eisteddfod Genedlaethol yn gyfan 
gwbl.  Ym 1883, pan gynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ceisiodd yn 
daer ymresymu â’r pwyllgor cerdd, a gwneud iddynt gytuno â’i chynlluniau, ond ni allent 
gytuno.  Roedd August Hall, yn ôl ei harfer wedi cynnig noddi cystadleuaeth telyn deires yr 
ŵyl.  Croesawyd hyn ar y dechrau, tan iddi ddechrau rhestru ei gofynion, yn ôl ei harfer.  
Gwrthodwyd ei chynnig am mai cyfrifoldeb y pwyllgor cerdd oedd trefnu’r cystadlaethau. 
 
Prawf pellach o gryfder cymeriad Augusta Hall oedd ei gallu i wireddu ei dymuniadau ac i 
ailgyfeirio ei nawdd yn wyneb gwrthwynebiad.  Nid yn rhwydd yr ymdawelai, a heb ei 
phenderfyniad digyfaddawd ni fyddai ei holl weithgarwch, gan gynnwys cystadlaethau mawr 
wythdegau’r ganrif honno, yn ddim ond breuddwyd wag.  Cynhaliwyd y gyntaf o’r 
cystadlaethau hyn, oedd yn brotest amlwg yn erbyn Eisteddfod Caerdydd, yn Hydref 1883 yn 
Abertawe.  Nid oedd yr Arglwyddes ei hun yn bresennol (roedd hi bellach yn bedwar ugain 
mlwydd oed), ond datganwyd ei barn ynghylch yr Eisteddfod Genedlaethol mewn anerchiad 
yn ystod y digwyddiad ac a gofnodwyd yn y wasg fel hyn: 
 

‘Gwenynen Gwent’ had the heartiest sympathy, as he had himself, for everything that was 
truly Welsh, and for everybody save ‘Dic Shon Dafydd’.  (Laughter).  The Eisteddfod had her 
ladyship’s most cordial support when it was the true Welsh eisteddfod, but not when it was of 
the mongrel sort that had recently taken place at Cardiff (laughter and applause).  But she 
could not look with toleration upon such a fellow as ‘Dic Shon Dafydd’, who was half 
ashamed of his mother, his language, his harp, and the religion of this country.20

 
Sicrhawyd hefyd nawdd Ardalydd Bute i’r gystadleuaeth, a chyfrannodd ef hanner y deugain 
punt mewn gwobrau.21  Roedd bonedd ac ysgolheigion yn bresennol er mwyn gosod stamp 
cymdeithasol ac academaidd ar yr offeryn ‘cenedlaethol’ ac ar weithgareddau’r noson.  Serch 
hynny, ysbrydoliaeth Arglwyddes Llanofer roddodd fodolaeth i’r gystadleuaeth, ac yn sgil 
hynny derbyniodd glod areithwyr y noson. 
 



Llwyddiant fu’r gystadleuaeth honno, ac un debyg iddi ddwy flynedd yn ddiweddarach, ym 
1885, eto yn Abertawe.  Daeth nifer o delynorion o bob rhan o Gymru i gystadlu, gan 
gynnwys meibion John Roberts, ‘Telynor Cymru’.22  Sicrhaodd persenoldeb Joseph Parry, 
mewn oes a ddyrchafai ac a eilunaddolai’r cyfansoddwr hwnnw, statws arbennig i’r ddwy 
gystadleuaeth.23  Byddai cefnogaeth Parry’n gysur i Augusta Hall, yn enwedig yn sgil diffyg 
cefnogaeth a ‘brad’ unigolion dylanwadol fel John Thomas, ‘Pencerdd Gwalia’. 
 
Yn Awst 1886 cadarnhawyd delwedd ‘Gwenynen Gwent’ fel gwraig y brotest pan 
gyfrannodd at eisteddfod a gynhaliwyd yng Nghaerwys.  Fe’i trefnwyd gan Gymry oedd 
hefyd wedi syrffedu ar Seisnigrwydd yr Eisteddfod Genedlaethol ac, i gefnogi’r ŵyl, 
danfonodd hi ar ei thraul ei hun wyth o delynorion ac un ar bymtheg o gantorion o dan 
arweiniad Joseph Parry.  Bu telynorion Llanofer yn diddanu ac yn cystadlu yn y chwe 
chystadleuaeth i’r delyn deires.  Llwyddiant mawr fu’r eisteddfod honno, ac unwaith eto 
dyrchafwyd hoff delyn Augusta Hall. 
 
Gwnaeth nawdd Augusta Hall lawer i achub y delyn deires rhag mynd i ddifancoll: ac fe’i 
cefnogodd ag angerdd na welwyd ei fath erioed ym myd cerddoriaeth Cymru.  Mae’n debyg 
na fyddai’r delyn deires wedi goroesi o gwbl heb yr hybu diflino ganddi a barhaodd am dros 
hanner can mlynedd.  Ni allai Cymru fod wedi gobeithio am well person nag Augusta i achub 
offeryn a ddaeth yn symbol o genedlaetholdeb, yn ddolen gyswllt â’r gorffennol ac yn 
gynhaliwr i’n cerddoriaeth draddodiadol. 
 
Roedd dros hanner can mlynedd i fynd heibio cyn i Gymru weld unigolyn arall yn sefyll yn y 
bwlch.  Yn ei thro daeth Nansi Richards, telynores a drwythwyd yn nhraddodiadau’r sipsiwn 
Cymreig yn ogystal â’r rhai brodorol, i ymgorffori’r delyn deires hefyd, a threuliodd 
flynyddoedd yn canu’r offeryn, gan ddangos i Gymru a’r tu hwnt fod yma delyn werth ei 
chadw.24  Ar un adeg yn y 1960au hi oedd yr unig delynores deires yng Nghymru. 
 
Talodd Nansi Richards, a elwid yn ‘frenhines y delyn deires’, deyrnged i Augusta Hall, 
arglwyddes y delyn deires.  Ar adeg pan oedd y grefft o ganu’r delyn deires ar fin marw’n 
gyfan gwbl, ymdrechion Arglwyddes Llanofer roddodd ysbrydoliaeth i Nansi.  Gallai 
gydymdeimlo ac uniaethu’n fawr â’r wraig benderfynol honno a fu’n brwydro hyd at ei marw 
dros offeryn traddodiadol y Cymry, ac fe ddywed: 
 

all harpists said I was ‘coddling’ + loosing time trying to revive it let them all realise + 
remember another English lady’s enthusiasm, she was the late A[u]gusta hall, known to us all 
as ‘Gwenynen Gwent.25
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