
 

19.05.2022 

 

Leah Dafydd 

Cyswllt leah.dafydd@s4c.cymru 

Ffôn Phone 

03305 880418 / 07887 455572 

Erthygl i’r Wasg Press Release  

Y Frenhines, Ffion Hague a Chymru 

Ar drothwy dathliadau'r Jiwbilî Platinwm, yr awdur a'r ddarlledwraig Ffion Hague sy'n 

mynd ar daith bersonol i ddarganfod mwy am y Frenhines Elizabeth II sydd wedi bod 

yn bennaeth y Wladwriaeth am 70 o flynyddoedd - camp sy'n ddigynsail mewn hanes.  

“Y Frenhines yw’r fenyw mwya’ enwog yn y byd, ac eleni, mae’n dod yn aelod o glwb 

ecsgliwsif iawn, y Clwb Platinwm.” medd Ffion Hague yn Ffion Hague: Jiwbili’r 

Frenhines sydd i’w wylio ar S4C am 8:00 Ddydd Sul 22 Mai. 

Yn rhinwedd ei swydd yn y Swyddfa Gymreig ac yn ddiweddarach fel gwraig i’r Cyn-

Ysgrifennydd Tramor, William Hague, mae Ffion yn un o'r bobl prin sydd wedi treulio 

amser yng nghwmni'r Frenhines ar hyd y blynyddoedd. 

Fel un sy'n ymddiddori ac yn arbenigo mewn hanes menywod sydd wedi cael effaith ar 

Gymru, mae Ffion yn troi ei sylw at un o'r menywod mwyaf dylanwadol yn hanes 

Prydain ac yn ymchwilio ymhellach i’r cysylltiad rhwng y Frenhines a Chymru. Bydd yn 

pwyso a mesur ei dylanwad fel menyw sydd wedi torri ei chwys ei hun, ac yn edrych ar 

y berthynas gymhleth rhyngddi â Chymru, pwnc sydd, yn ôl Ffion Hague “yn bwnc 

sensitif iawn.” 

“Ar y cyfan roedd y genhedlaeth hŷn, ein neiniau a’n teidiau yn gefnogol iawn i’r 

Frenhines a’r teulu Brenhinol.” medd Ffion. Yn y rhaglen clywn am sut oedd y teulu 

Brenhinol yn chwarae rhan flaenllaw yn nifer o’n sefydliadau Cenedlaethol. Ond erbyn y 

60au gyda sawl un yn cwestiynu rôl y Frenhiniaeth, datblygodd mwy a mwy o ddrwg 

deimlad yng Nghymru yn erbyn y sefydliadau Prydeinig. 

“Mae’r berthynas wedi bod yn un anodd ar brydiau” medd Ffion Hague wrth hel hanes 

sawl digwyddiad dadleuol eu natur ar hyd y blynyddoedd. 

Trwy glipiau archif, cawn weld y protestiadau a fu yn Aberystwyth wrth i’r Frenhines 

agor estyniad i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Mai 1996. Roedd Ffion a’i gŵr William yn 

teithio gyda’r Frenhines y diwrnod hwnnw, ac yn y rhaglen mae’r ddau yn siarad yn 

gyhoeddus am y tro cyntaf am y profiad pan oedd rhaid i’r cerbyd yr oedd y Frenhines 

yn teithio ynddo wyrdroi oherwydd y protestwyr.  



 

Yn ôl William Hague, “Dyma’r unig dro erioed ar dir Prydain yn ystod teyrnasiad y 

Frenhines i’w hymweliad gael ei dorri’n fyr o ganlyniad i gythrwfwl na lwyddodd yr 

heddlu i’w reoli, ac mae hyn wedi gwneud y diwrnod yn un anodd wna’i fyth anghofio.”   

Yn ogystal cawn glywed mwy am hanes y pwyllgor trefnu cyfan Eisteddfod Caerdydd 

1960 yn ymddiswyddo oherwydd bu gwahoddiad i’r Frenhines a’i theulu ymweld â’r 

Eisteddfod. 

Yn ogystal â rhannu eu phrofiadau personol, mae Ffion yn sgwrsio â nifer sydd wedi 

gweithio’n agos â’r Frenhines, ac yn son am y chwilfrydedd a’r diddordeb parhaus yn ei 

bywyd. Dywed Ffion: 

“Mae rhywbeth tu hwnt i ‘celebrity’ yma…rhywbeth sy’n fwy pwerus na hynny…Mae 

ganddi ddylanwad sydd yn benodol iawn…y soft power…y gallu i ddylanwadu, y gallu i 

roi cyngor” 

Bydd Ffion yn cael mynediad arbennig i rai o'r casgliadau brenhinol prin, ac yn tynnu 

ein sylw at sawl cysylltiad Cymreig yn ystod ei thaith. Ymysg y cyfranwyr bydd 

haneswyr ac arbenigwyr ar etiquette a chonfensiwn brenhinol, yn ogystal â Theresa 

May, Huw Edwards, Catrin Finch, ei gŵr William Hague a'i chwaer Manon Antoniazzi. 

 

Ffion Hague: Jiwbili’r Frenhines 

22 Mai 8:00, S4C  

Isdeitlau Saesneg     

Ar alw: S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill 

Cynhyrchiad Rondo ar gyfer S4C 
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