15. Hyperia’Dan, 1686 E.G.S.

Högst

ärade Bröder och Systrar utav Gudarnas nåde; Konungamaktens högt aktade och

främsta Tjänare; Tvillingstädernas indisputabla och högvärdiga Affärselit; avundsvärda och
bejublade Mästare och Mästarinnor av Handelns och Hantverkets nobla Konst; Medborgare ovan
Andra; Gillessammanslutningens mest upphöjda Ledare; Stormästare och Stormästarinnor.
Under det gångna Aret har Skeendena inom våra Verkningsområden varit fulla utav varierande
intressepåkallande

Utmaningar.

Sedan

Gaddtandens

fall

i

det

fjärran

Öster

för

Nordanriksarméns obarmhärtiga blottade Klinga är nu Orcerkriget intet mer än ett avtynande
Minne. Oroligheternas slut betyder ett sakta återvändande av Handeln till det normala. Den
växande

Förbrukningen

medför

ett

större

Flöde

av

Inkomster

och

ställer

sina

krav

på

Framställningen, samtidigt som Avstånden för Verksamheten ökar, speciellt med avseende på den
under krigstid avtrubbade Södernhandeln.
Aret har varit gott mot våra älskade Tvillingstäder. Tiderna har utvisat Visdomen i att inbjuda
Spillkärregillet i våran Gemenskap, inte minst med avseende på Våren och den smältande Snöns
Härjningar,

ävenom

Adelshusens

inbördes

Bristerna

i

Maktkamper

vissa
har

delar
inte

utav

Städerna

stundtals

varit

i ar heller gått utan Påföljder

påfrestande.
för

Gillena.

Silverarvets och Riddarsporrens, jämte Liljans och Orkidéns häftiga Kraftmätningar har
medfört stora Anpassningar och Kompromisser för vissa Gillen, medan andra gangnats. Pöbelns
Uppresningar på senare Tider har inneburit stagnering i dagligt Handelsliv för att icke nämna
de enorma Egendomsskadorna som därmed följt. Dock hyser vi förtroende för Furstemaktens
förmåga att kväva dessa oroshärdar inom snar Framtid. Faktum är att dessa Spörsmål kan
besvaras snarast, då Furstemakten, genom Furstens Skrivare, visar oss stor Ära genom att
närvara vid inkommande Sammankomst.
I enlighet med de långa Traditioner som härstammar från Gilleordningens uppkomst inbjudes
härmed

Köpmannagillet,

Glasblåsargillet,

Sjöfartsgillet,

Slaktargillet,

Färgargillet,

Byggargillet,

Sömnadsgillet,

Krukmakargillet,

Ljusstöpargillet,

Bryggargillet

och

Spillkärregillet, representerade utav den Främsta utav respektive, till arlig Storsammankomst. I
enlighet med Seden råder Mötesfred över Slantlånargillets Lokal under denna Kväll; 25 Dagen
utav Hyperions Gudatid. I enlighet med Edsbundna Stipulationen mellan Gillena utav nådens Ar
1608 E.G.S. må Gillenas Oenigheter och Tvister lösas därunder och framledes.
Styrka finns i Antal, Framgång i enat Ledarskap.
Högaktningsfullt,

Stormästare Ninanima
Slantlånargillet

