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En svært aktuell fakta- og fiksjonsserie i fire deler om brannen på passasjerfergen Scandinavian Star i 1990,
der 159 mennesker omkom.

Resepsjonisten på Scandinavian Star, Britt, og passasjeren Morten bestemmer seg sammen med skipsreder
Dan Odfjell for å starte sin egen private etterforskning av hva som skjedde med Scandinavian Star 7. April
1990. De oppsøker den svenske brannsjefen som var den første om bord på den brennende fergen. Han
avslører mystiske omstendigheter under brannutviklingen og slukningsarbeidet.
Britt og Morten følger sporene til København hvor de forsøker å ta rede på eierforholdene rundt Scandinavian
Star. Etterforskningen avdekker meget overraskende og tvilsomme forsikrings- og eierforhold. Avsløringen av
hvem som egentlig eide Scandinavian Star driver Britt og Morten til Florida hvor de konfronterer flere sentrale
aktører i mordbrannen på Scandinavian Star.
Støttegruppen 29.05.17: Scandinavian Star-kommisjonen klar med rapport Torsdag 1. juni 2017 leverer.
Scandinavian Pilots er en aktør for pilotutdanning - fly og helikopter - i USA gjennom Bristow Academy og
Aviator Academy/College. Velkommen til din leverandør av lydprodukter. Scandinavian Technology er
importør og leverandør av lydprodukter for bolig og næringsbygg i Norge. Brannen ombord på Scandinavian
Star startet sju forskjellige steder, slår branntekniske fageksperter fast i en ny rapport. Mange av våre lyttere
velger å høre oss via Internett hvor vi også streamer Scandinavian satellite radio direkte via www.scansat.
no Disse signalene kan også tas. Norges største fotobutikk. Velkommen til Scandinavian Photo’s butikk i
Oslo, del av Skandinavias største fotokjede. For deg som kunde betyr dette at vi kan tilby. Hos Scandinavian

Design Center finner du det beste av skandinavisk interiør og design til alle hjemmets rom, både stort og
smått. Vårt unike sortiment består av. Velkommen til FIRST ® LEGO ® League - en spennende kunnskapsog teknologiturnering for barn og unge (10-16 år) Scandinavian Airlines ble opprettet allerede i 1946, og har
en stor markedsandel spesielt i skandinavia. «SAS» Scandinavian Airlines er et av de stiftende. På Outnorth
kan du kjøpe skandinavisk turutstyr fra leverandører som Bergans, Norrøna, Hilleberg, The North Face,
Fjällräven, Haglöfs og Didriksons.

