
Skyrim Special Edition Mod:

Legacy of the Dragonborn
Denna mod gör flera saker men mest är det en samlings mod och quest mod, det 
betyder att saker och grejer från spelet gör så du kommer vidare i själva moden i sig. 
Som exempel du tänker spela en krigare med sköld och svärd, då vill du inte ha lätt 
rustning eller tyg kläder eftersom det ger inte mycket beskydd genom närkontakt av 
fiender. Där med skulle en normal spelare sälja de grejer de inte behöver, men med 
denna moden kan man placera ut dessa grejer och annat i ett museum för 
allmänheten och på detta sätt känna lite på att samla grejer än att sälja dem eller 
lägga dem i en kista och glömma bort att man skaffat eller fått tag i dem. 

Denna mod lägger till inte bara ett sätt att använda dessa grejer utom också en helt 
egen story och mera grejer att använda och finna i Skyrim Världen, som ett exempel 
får du skapa och leda ett helt nytt Guild eller grupp vid namn: Explorers Guild. Som 
har till uppgift att hjälpa dig finna mer artefakter, det kan vara vapen eller rustning 
eller till och med mystiska föremål. 

Modden har vuxit sen det släpptes vid: mars 2014 till gamla Skyrim, men efter bara 
runt 2 månader kom det ut till Special Edition med och nu har modden valt att bara 
fortsätta med Special Edition på grund av tekniska orsaker. Tack vare skapar gruppen 
kan man använda modden med flera andra mods genom patcher eller mer kallad 
mod kombinationer. Som exempel tar vi dessa mods: 

Helgen Reborn; som gör att man kan åter upp bygga byn man startar i som blev 
attackerad i början av spelet, denna patch gör så att de unika grejer du hittar i denna 
mod går att placera i en egen hylla i museet. 

Unique Treasures of Skyrim; som lägger till unika grejer till spelet som bara tjänar 
bara syfte att finnas runt om i världen, får nu egna platser i museet. 

Som ni kan förstå finns det många mods du kan kombinera till att göra ert spel mer 
värt att spela och finna dessa grejer, denna mod har fått en permanent plats i min 
mod lista. Betyg för moden: 9,5/10 rekommendera. 

Tillgängligt på Nexus mods hemsida att ladda ner.

Länk till wiki sida:

https://legacy-of-the-dragonborn.fandom.com/wiki/
Legacy_of_the_Dragonborn_Wiki

länk till Nexus mods nedladdnings sida:
https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/11802
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