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Några kommentarer till Kents kommentarer:

Aqua-Sport - Arnold Berggren startade som sagt Dyksport med Ingvar Elfström 1958, när Dyksport gick ihop med Aqua-
Sport 1959 var han med som delägare. I annonser från den tiden så heter firman "Aqua-Sport Dennis Österlund & Co.".
1960 lämnade han Aqua-Sport, vars formella namn då i stället blev "Aqua-Sport Dennis Österlund & Ingvar Elfström".
Dennis och Ingvar var därefter enda ägare fram till dess att Dennis lämnade i början av 1980-talet (från 1972 och några
år framåt var det väl iofs i princip banken som ägde företaget). Det är lite intressant hur senare tides Poseidon velat vinkla
det till att man hela tiden varit ett familjeföretag. Familjeägt blev det ju först efter det att Dennis lämnat. Dennis Österlund
är oftast helt utelämnad i Poseidons egen moderna historieskrivning. Tror att det är ett arv sedan tidigare VD:n Tommie
Hjälmners (Ingvars "styvson") dagar.  

Tveksam till att Aqua-Sport var Sveriges första dykbutik .Undrar om inte Navál var först i Stockholm (som i och för sig i
första hand riktade sig mot kommersiell lättdykning, åtminstone från början)? Kanske i så fall att man skriver att Aqua-
Sport var landets första "sportdykarbutik" eller "dykbutik riktad till sportdykare". 

AGA:s "handdusch" kom väl runt 1961 om jag minns rätt. Redan 1948 lanserades dock tesilen som primärt var avsedd för
helmaskmontering, dvs. det var ingen "munstycksregulator" (även om man även tillhandahöll ett bitmunstycke som
alternativ). Däremot var det ju en "enslangsregulator". Så Poseidons egna påstående om att man var först i världen
stämmer oavsett inte. Möjligen hade man inte full koll på utvecklingen i Australien och USA, men AGA var man ju väl
bekant med. 

Rolf Hamilton och inget annat, givetvis....!!!

Åke Follin - nämnas bör väl i så fall att han även tillverkade undervattensfodralen till merparten av den stillbilds- och
filmkamerautrustning som användes på expeditionen.  

Mvh Staffan 
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