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Grundläggande fiktion om Nordmark
Nordmarkskartan och länderna Rydia (till söder) och Dovre (till
norr) där Nordmark ligger dem emellan som en buffertzon och
de båda vill ha inflytande men ingen av dem har egentligen
någon större kontroll ännu. Nordmark är döpt av det Rydiska
femmannarådet i och med ett Rydiskt försök att kolonisera
regionen för nära tre hundra år sedan och göra området till en
nordisk provins.
Nordmark är ett kallt och i det stora hela ett mycket
ogästvänligt land men har nyligen upptäckts innehålla många
rika naturresurser och vissa mindre områden innehåller till och
med bördig mark, vilket man tidigare inte trott existerade i
nordmark.
Nordmark är förutom att vara ogästvänligt även fullt av stora,
farliga djur, både växtätande och köttätande, detta har gjort det
möjligt för den inhemska befolkningen att i mångt och mycket
leva som jägare-samlare hellre än att permanent bosätta sig i
städer och leva helt som jordbrukare, även om få byar existerar
så är de få till antalet och de hare mer en funktion som
handelstationer och mötesplatser hellre än som bosättningar.
En stor del av Nordmarks inhemska befolkning kommer
ursprungligen ifrån Rydia efter ett Rydiskt försök att kolonisera
Nordmark för omkring tre hundra år sedan men som avbröts
efter att man då inte fann någon bördig mark och de som valt
att flytta till Nordmark övergavs.
Efter tre hundra år har de nu inhemska Nordmarksborna få om
ens några band kvar till sina Rydiska förfäder, de har utvecklat
en egen kultur (IRL-jämnförelse med vikingakultur) som har
stora skillnader till den Rydiska kulturen. Detta har gjort att
åsikterna om de nya kolonisterna från både Rydia och Dovre
bemöts mycket olika, på vissa platser bemöter man
kolonisterna med öppna armar och på andra platser har de rent
av mötts av aggressivitet från lokalbefolkningen för att de sett
inströmmen av kolonister som en början på en större invasion.
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Fiktion om Rydia
Ett rike uppbyggt på flera självständiga stadsstater med egna
lagar, adelsfamiljer och handelshus som gått samman och utser
ett regerande femmannaråd som fungerar som det styrande
organet för hela riket och som kontrollerar den gemensamma
armén.
Rydia är ett välbärgat rike med en förmögen adel som inte skyr
sig för att sprida sina rikedomar härs och tvärs och lever en
väldigt dekadent livsstil.
IRL-jämnförelse kan vara Väst-Europa (~1000-tal).
Fiktion om Dovre
Ett löst sammansatt rike av stammar där den största stammen
anses vara den regerande stammen och dess hövding anses
ha samma ställning som en Kung, i Dovre kallas denne för
Storhövdingen, men kallas både Rydia och i delar av Nordmark
för Kung/Drottning av Dovre.
Dovre har tidigare inte haft några kopplingar till Nordmark men
de rika tillgångarna av metaller i de Nordmarkiska bergen och
de många nya handelsrutterna som går genom regionen har fått
den Dovriska Storhövdingen att få upp ögonen för att försöka
bosätta regionen och på så sätt få kontroll över Nordmark.
Dovres folk lever i mångt och mycket som ett nomadfolk som
hela tiden förlyttar sig, även om det finns många städer i Dovre
så är den nomadiska kulturen dominant.
IRL-jämnförelse kan vara Öst-Europa (~ 800-tal)

