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istorikové často popisují osídlení Tamrielu lidskou rasou jako přímý proces vojenského šíření nordů
ze Skyrimu. Ve skutečnosti lidé osídlili téměř každý kout Tamrielu ještě předtím, než byl Skyrim vůbec založen. Mezi tyto
takzvané "nedické národy" patřili předchůdci Cyrodiilanů, předkové Bretonů, domorodci z Hammerfellu a možná i v
současnosti zaniklá lidská populace Morrowindu. Jednoduše řečeno, nordové jsou prostě jen další z těchto nedických
národů; jediný, který nedokázal najít způsob mírového soužití s elfy, kteří již v Tamrielu žili.
Ysgramor rozhodně nebyl prvním lidským obyvatelem Tamrielu. Když "prchal před občanskou válkou v Atmoře", jak stojí
v Písni o návratu, následoval Ysgramor ve skutečnosti dlouhou tradici migrace z Atmory; Tamriel sloužil jako
"bezpečnostní ventil" Atmory již celá staletí před Ysgramorovým narozením. Nespokojenci, vyvrhelové, vzbouřenci,
nemajetní mladší synové, ti všichni podnikali obtížný přechod z Atmory do "Nového světa" Tamrielu. Nedávné
archeologické vykopávky datují nejstarší lidské osídlené Hammerfellu, Vysoké skály a Cyrodiilu do období 800 až
1000 meretického věku, tedy celá staletí před Ysgramorem, a to i za předpokladu, že dvanáct nordských "králů" před
Haraldem skutečně bylo jen historickými postavami.
Nedické národy tvořily v elfích zemích menšinu a neměly jinou možnost než s elfí rasou vycházet v míru. Ve Vysoké
skále, Hammerfellu, Cyrodiilu a možná i v Morrowindu tak tedy skutečně činily a během posledních století meretického
věku se jim velice dobře dařilo. Pouze ve Skyrimu soužití nefungovalo, jak o tom vypráví Píseň návratu. Je možné, že
původní nordi vzhledem k nedaleké Atmoře necítili potřebu podřizovat se svrchovanosti skyrimských elfů. První
seveřanské kroniky skutečně uvádějí, že pod vládou krále Haralda, prvního historicky doloženého vládce nordů (113-221
prvního věku), se "armorští bojovníci vrátili do své domoviny" poté, co upevnili svou vládu ve Skyrimu a učinili z něj
centralizované království. Ať to bylo jakkoliv, příklad byl dán - ve Skyrimu probíhala expanze vojensky, na dobytém území
se usazovali lidé a hranice mezi lidským a elfím územím byla poměrně jasná.
Mimo tuto "válečnou oblast" však ostatní nedické národy nadále splývaly se svými elfskými sousedy. Když seveřanské
armády Prvního impéria konečně vstoupily do Vysoké skály a Cyrodiilu, nalezly tam Bretony a původní Cyrodiily žijící
mezi elfy. Rasy Bretonů a elfů se dokonce promíchaly do takové míry, že mezi nimi seveřané jen obtížně rozlišovali.
Příchod jejich armád narušil rovnováhu sil mezi nedickými národy a elfy. Ačkoliv expanze seveřanů do Vysoké skály a
Cyrodiilu trvala poměrně krátce (necelá dvě století), rozhodla o budoucnosti: naklonila misky na vahách moci v těchto
oblastech ve prospěch lidí.
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