






Y mapiau cyntaf o siroedd Prydain Fawr:  

ymdrech arloesol Saxton 

Cynhyrchodd Christopher Saxton (c. 1540-c. 

1610) y mapiau cyntaf o siroedd Lloegr a Chymru.  

Fe’i ganed yn Swydd Efrog.  Ychydig a wyddom am 

ei fywyd cynnar, ond efallai mai ffynhonnell ei 

ddiddordeb mewn gwneud mapiau a’i fedrau yn y 

maes oedd ficer ei blwyf, John Rudd, a oedd hefyd 

yn fapiwr medrus.  Rhoddodd Elisabeth I gymorth 

iddo i’w alluogi i gynhyrchu ei gyfres o fapiau sirol, 

a gyhoeddwyd rhwng 1574 a 1579.    

“Ymddengys ei fod yn arfer dringo i le uchel megis tŵr 

eglwys, castell neu’n llai aml i ben bryn, gyda phobl leol 

oedd yn gyfarwydd â’r sir.  Yna byddai’n edrych ar y 

trefi, y pentrefi, y bryniau ac elfennau eraill y dirwedd a 

byddai’r bobl leol yn dweud wrtho beth oedd eu 

henwau, gan roi syniad iddo pa mor bell i ffwrdd yr 

oeddent; yna byddai’r holl wybodaeth hon yn cael ei 

braslunio ac yna’n hwyrach, byddai Saxton yn cyfuno ei 

ddarluniau a’i fesuriadau.” [Hindle, 1998] 

Penderfynodd Saxton beidio â chynnwys ffyrdd ar 

ei fapiau ac o’r herwydd roeddent dipyn yn llai 

defnyddiol.  





Speed: ‘dawn brin iawn a dyfeisgar’ 

Ganed John Speed (1551/2-1629) yn Swydd 

Gaer, ond treuliodd ei fywyd fel oedolyn yn 

Llundain. I ddechrau, dilynodd ôl troed ei dad a 

dilyn gyrfa fel teiliwr ac ymddengys iddo fwynhau 

ffordd o fyw gymharol esmwyth gyda’i wraig a’i 

deulu. Daeth i sylw nifer o gymeriadau 

dylanwadol oes Elisabeth a chafodd ei gefnogi’n 

ariannol ganddynt i newid gyrfa a dod yn 

wneuthurwr mapiau amser llawn. Yn 1611-1612 

cyhoeddodd ei gyfres fapiau o siroedd Prydain 

Fawr.  

Roedd John Speed yn datgan yn gwbl agored 

iddo gopïo’n helaeth o waith Saxton ac eraill, gan 

ddweud iddo ‘roi ei gryman yng nghnydau ŷd 

dynion eraill’. Fodd bynnag, ei waith ef ei hun yw 

ei gynlluniau o drefi a dinasoedd, fel y cynllun o 

Aberteifi (uchod a thudalen deitl). Crëwyd y 

cynlluniau yn dilyn ei deithiau drwy bob talaith yn 

Lloegr a Chymru. Darlun o’r Aberteifi a welodd 

Speed â’i lygaid ei hun ym mlynyddoedd cynnar 

yr ail ganrif ar bymtheg yw hwn.   



Drosodd: Dyma sylwadau Speed am y sir. Mae’r disgrifiad yn cynnwys nodweddion daearyddol a 

hanesyddol, bywyd gwyllt ac asedau’r sir - wrth restru ‘nodweddion a chynnyrch y sir’- mae e’n 

rhestru ‘gwartheg, adar y môr a physgod; digon o ŷd ond prinder coedwigoedd, ac wrth darddle’r 

Afon Ystwyth, ceir rhai gwythiennau plwm, marsiandïaeth na ellir diystyru ei bwysigrwydd na’i werth.’  

Overleaf: This is Speed’s commentary on the county. The description includes its geographical and 

historical features, its wildlife and its assets - he says that the ‘commodities of the shire’ consist of 

'cattle sea-fowle and fish; corne sufficient but of woods some scarcitie; and at the head of Istwydh are 

certaine veins of lead, a merchandize of no meane regard or wealth'.  





Gwefan The Poly-Olbion Project website:  

http://poly-olbion.exeter.ac.uk/ 

http://poly-olbion.exeter.ac.uk/


















Rhagor o wybodaeth am dafarnau / more info on taverns:  

http://pint-of-history.wales/ 

http://pint-of-history.wales/en/index.php






Ceredigion Archives is the record office for the 

county formerly known as Cardiganshire or (in 

Welsh) Sir Aberteifi. We are part of Ceredigion 

County Council. 

We collect and preserve documents about the 

history of Cardiganshire and make them available for 

research.  

Read more about us on our website: 

www.archifdy-ceredigion.org.uk  

Follow our English language blog:  

https://archifdyceredigionarchives.wordpress.com  

Find us on Twitter (@Ceredigion Arch) and 

Facebook. 

 

Archifdy Ceredigion yw'r archifdy ar gyfer y sir a 

elwid gynt yn Sir Aberteifi neu (yn Saesneg) 

Cardiganshire. Rydym yn rhan o Gyngor Sir 

Ceredigion. 

Rydym yn casglu ac yn cadw dogfennau am hanes Sir 

Aberteifi ac yn trefnu eu bod ar gael ar gyfer gwaith 

ymchwil. 

Darllenwch fwy amdanom ni ar ein gwefan: 

www.archifdy-ceredigion.org.uk  

Dilynwch ein blog Cymraeg:  

https://archifdyceredigion.wordpress.com  

Rydym ar Twitter (@Ceredigion Arch) a Facebook. 

 
E-bost / email: archives@ceredigion.gov.uk  

01970 633697 
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