
Elen ar Meliner 

Ganet eo  bet Elen Er Meliner 
d'an 5 a viz Eost 1923 e Langidig. 

He zad bet ganet e 1880  a zimezas  gant  Marie-Josephe  Nicol e 1916. Gloazet e voe eñ  div 
wech e-kerz ar brezel 14. Sevel a rejont  un ti dreist d'al lenn er Bodri Langidig.

Louis ar  Meliner                                                           Marie-Josephe Nicol

        milin ar Bodri  e 1939 



Koshoc'h evit Elen e oa he breur  Jean hag he c'hoar Anna.Marvet eo  mamm an tri grouadur 
da 33 vloaz pa ne oa  Elen nemet 6 miz, falc'het gant ar pilhonfo (méningite)
(miz c'hwevrer 1924).

Louis ar  Meliner,e vab  Jean en e gichen. Emañ an div c'hoar Anna hag Elen dirak.. Gante emañ  ivez ar vatezh
Bejeb, o mamm-gozh a-berzh tad Mari Tanio a-dreñv, ha mignoned dezho eus Baod ar itron Guillemette hag he 
merc'h Rénée ( Gant Lucien Guillemette eo bet tapet ar poltred) .

Eus tu he zad :

Tad Elen, Louis, en devoa div c'hoar hag ur breur : Mari, Louise pe Loeiza, ha  Joseph  
« Jejeb »e-giz ma veze graet anezhañ.
Marie a skrivas er gazetenn Dihunamb pa oa yaouank, hec'h anv-pluenn a oa  Raden-bleiz. 
Kemend-all a reas he c'hoar Louise. Dimeziñ a reas homañ gant Loeiz Herrieu -bet savet  ar 
gelaouenn Dihunamb gantañ e 1905. Skrivet  he deus ul levr kontadennoù  « Ar bont er velin 
« (1938), istorioù bet savet ganti evit  he bugale hag embannet er gelaouenn Dihunamb evit ar
peb brasañ anezho. Vedig  an Evel a oa hec'h anv pluenn. 

Loeiza er Meliner 
                    Loeiza ar  Meliner LLLLLLL



Ur ganerez dispar e oa e-giz darn eus he bugale (evit klevet he mouezh it war lec'hienn Loeiz 
Herrieu)  Stank eo bet an darempredoù etre  bugale Loeiz  Herrieu  ha  Loeiza ar Meliner ha  
bugale Louis : nozvezhiadoù kan ha kontañ sorbiennoù !
Er PNB e oa Louis ar Meliner ha brezhoneg etre an holl dud-se evel-just.
Kaset e voe Elen vihan da zaouzek vloaz e pansion d'an Naoned, ha keuz bras ganti d'he 
lanneier.
Gant reuz ar brezel e voe diaes an traoù evite, rankout a rejont mont en harlu.

Etrezek Kemper …

Broudet gant  Berthe he c'hoar-gaer, un tammig hec'h unanig e Kemper gant he daou bugel, e 
teu Elen da Gemper  da vont war ar studi  klañvdiouerez pa oa hi dijà enskrivet e skol 
Gwened. Ha  setu Elen  hag he c'hoar Anna aet gant Berthe hag he daou mab,Yvon ha Pol  e-
kerz an hañv e 1949 d 'ober an droiad :«  la descente de l'Odet » betek an enezennoù Glenan.  
Eno e kej Elen evit ar  wech kentañ gant Ronan Huon hag  Andrev Merser, daou vignon 
yaouank. Anna a anaveze mat anezho o-daou dre ma oa hi aet da Gamp etrekeltiek ar 
Vrezhonegerien  e 1949. Kalz muioc'h lentig e oa he c'hoar Elen... Dimeziñ  a reas  
koulskoude ar gwenedourez  gant  an tregeriad Ronan Huon  d'ar 25  a viz Gwengolo 1950 ha 
diouzh  ma lar ar vojenn e oa padet an eured e Langidig  eizhtez evit ul lod eus ar c'houviidi !

Deiz war-lerc'h o eured o vont war droad  betek  gar Baod           E Dulenn evit ar c'hendalc'h etrekeltiek (1950)

Ha Brest

Anvet e voe  Ronan  da gelenner e Brest goude m'en devoa bet c'hoant chom e Kemper. 
En ur gêr dismantret e errujont,  ha poan o kavout lojeiz zoken en ostaleri.  E ru de la 
République  nepell eus an ti-gar e kavjont un tamm lojeiz.  Keuz he devoa hi d'he bro.  Genel 
a reas  Gwenael, o mab henañ  e miz gwengolo1951.
E-giz ma rae kalz  maouezed d'ar poent-se e oa chomet Elen a-sav gant he studioù da sevel he 
bugale. Er bloavezh 1956, goude ma oa ganet  Tudual ( 1953)  ez ejont  da chom pelloc'h eus 
kreiz-ker e karter st Mark bet ur gomun  distag eus Brest betek ar bloavezh 1909. Feurmet e 
voe un ti gante, 132  ru de Verdun hag er bloavezh 1961 e prenjont tre e-kichen, an ti m'emañ 
Elen o chom ennañ hiziv c'hoazh. Ganet  e oa daou vab all dezho a-benn neuze, Herve ( 1956)
ha Riwal (1957).



                    Ar familh dirak an ti  e Gwaremm ar  Groaz e St Mark (1963) 

 Savet e voent  e brezhoneg, pa oa hi brezhonegerez a-vihanik. Estonet  e chomas  Ronan  o 
klevet bommoù kentañ e vab Gwenael e brezhoneg !  
Harpet he deus Elen he buhez-pad he gwaz da gas war-raok ar sammad labour en doa c'hoant 
kas da benn. Ma oa Ronan  ur mailh war al lennegezh ne oa ket war ar jediñ hag hi eo eta a  
yeas ar garg ganti d'ober war-dro  kontoù Embannadurioù Al Liamm  e-pad  koulz laret 
hanter-kant vloaz pa rae Per ar Bihan war-dro kontoù ar   gelaouenn. 
Ouzhpenn-se a reas . Ne oa ket al levrioù brezhonek  war-wel e neblec'h ebet koulz laret 
paneve e stal an itron Kemere e Kemper ! Bruderezh a veze graet eta evit al levrioù brezhoneg
er c'helaouennoù.  Ha dre se  ez ae  ar werzh dre lizher en-dro dreist-holl. E-pad un toullad 
bloavezhioù e oa bet kaset levrioù  d'ar pratikoù dre ar post gant Per Bodenan eus Kemper. 
Goude-se eo  gant Elen ha Janed Keille e voe graet al labour pakañ ha kas ar pakadennoù. 
Sevel fakturennoù  ha kas da benn ar bilañs-bloaz a voe he lod e-pad bloavezhioù.Ur harp 
bras eo bet evit he gwaz he buhez-pad. 

 
Ronan hag Elen e 1984                                                                           Elen e 1995                          



 


