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OMG WTF LOL HVA ER EN AMIGA?
Dette kan være et spørsmål fra hvem som helst født etter, la
oss si 1990. Og hvis denne personen hadde grunnleggende
kunnskap om CPU-kraft, kunne han kanskje tilføye: Du kan
ikke være seriøs - min smartklokke er mer kraftig!
Ryktet som går er at 40-åringer lever ut sine våte drømmer
ved å tilbringe fritiden med å bruke datamaskiner de enten
solgte eller hev i søplet da de flyttet, eller som de aldri
hadde råd å kjøpe i hin hårde dager.

Denne historien var bare enda et tillegg for min voksende
hat-liste mot Winodws og dette gjorde at min forkjærlighet
for Amiga bare vokset videre.
Senere, da Y2k-problemet kom, håpet jeg at disse forbanna
PC’ene skulle dø. Jeg visste at AmigaOS på den tiden
kunne håndtere datoer lengre frem i tid enn Windows da
kunne.
Dette skjedde ikke. En skam, ikke sant...

Jeg har tenkt litt ...
Hva er det som egentlig driver oss når vi prater om og
jobber med denne snart 30 år gamle dataplatformen? Er det
drømmen om verdensdominans? Er det den uovertrufne
kapasiteten til systemet? Er det en krig mot Windows greie?
La oss diskutere dette ...
Verdensdominans
Jeg husker produksjonsstarten av dette bladet tilbake i
1992. Dengang da hadde Amiga enda sine fordeler. Jeg
husker at jeg hadde et modem til min Amiga 3000 som jeg
brukte til å ringe opp BBS’er overalt. I en artikkel for en
tidlig utgave av Amigaguiden skrev jeg en historie om
“Windows - et tohodet Hydra uhyre” hentet fra en BBS. En
Windows-bruker fortalte sin historie om hans PC som ble
avstengt for natta, men som midt i natta slo seg på av seg
selv, koblet seg til nettet og startet å gjøre et eller annet.
Denne fyren dro ut modemet og begynte å undersøke
maskinen i flere timer for å prøve å finne ut hva maskinen
prøvde å sende ut.
Ette mye jobb fant han ut at en 2 MB fil (på den tiden var
dette svæææært) som inneholdt en liste med alt han hadde
på harddisken var generert.

Uovertruffen ytelse
Vil aldri bli en faktor, sålangt jeg kan se. Brukerbasen er så
liten at den rettferdiggjør ikke masseproduksjon av
maskinvare. Den eneste “uovertrufne” ytelsen vi kan håpe
på, og som faktisk eksisterer i dag, er brukerfølelsen, når
man regner med ting som responstid, det minimale
fotavtrykket av systemet osv.
Er det hat mot datamakt?
Å drive med Amiga er som å være pirater, men vi seiler på
et skip som heter “Rettferdighet” på havene som kalles for
“Dataindustriens Sjøer”. ALLE grenene av Amiga-familien er
mannskap på skipet, dette gir oss frihet fra industrien som
prøver å stjele vår frihet, sløse bort våre penger og handle
med våre hemmeligheter.
Ingen andre enn Amiga-brukere eier Amiga!
Tommy Strand
aka Captain Jack
Note from log:
New Years Eve 2016.......................................................
Due to Captains behaviour crew did mutiny last nite.
Captain was keilhauled, but disappeared in the waters.....
He is yet to be fou..OMG!...Ship is taking in waterrrr....EOF

Amigaguiden ble laget av følgende:
Blxjander Serechai, our man in Japan
Petro, our man in Germany
Vidar Karlsen, Chief Technical Dept.
Tommy Strand, CEO MAD Dept.
Amigaguiden ble laget med:
AmigaOne G4 XE
PageStream
Canon kontormaskin
... pluss en god del hardt arbeid :)
Bladets hjemmeside:
http://amiga.zone/
IRC-kanaler på EFnet og AmigaWorld IRC Networks:
#amiga.zone
#amigaguiden
#amigachat
Facebook: gruppen AmigaWeb (engelsk)

Antall abonnenter: 20 - Opplag: 300
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AMiGA!@30
Amiga er 30 år i år!
Utover sidene her følger en
komplett oversikt over de
klassiske Amiga-modellene ...
Len deg tilbake og få tårer i øynene :)
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- Our man in Japan -

Petro - Our Man in Germany:
“We did what we could ...”

Kan du kort oppsummere dine
personlige opplysninger, hvem
er Petro? Hvilken erfaring har
du med databehandling
generelt? (Utdanning og slikt.)
Hvordan var du tilknyttet
Commodore?
Mitt navn er Petro Taras Ostap
Tyschtschenko (født 16 april
1943 i Wien).
Jeg først kom i kontakt med
Commodore i 1982. Tidligere
har jeg jobbet i flere store
tyske selskaper som Mercedes
Benz, 3M, Pegulan AG og
Adressograph Multigraph. Jeg
begynte hos Commodore i
1982 og ble direktør for
logistikk for hele det
europeiske markedet, og
senere for hele verden,
ansvarlig for salg og levering
av Commodore VIC-20 og
Commodore 64s over hele
Tyskland og andre europeiske
land. Etter at Commodore
kjøpte opp det nystartede
Amiga Corporation ble mine
oppgaver utvidet til Amigalinjen også.
Jeg jobbet hos Commodore
hele veien frem til selskapets
konkurs i 1994. Etter
konkursen kjøpte ESCOMselskapet rettighetene til
Amiga-linjen og stiftet et
datterselskap, Amiga
Technologies, og da jeg støttet
denne avtalen, begynte jeg
som administrerende direktør i
dette datterselskapet. Senere
gikk ESCOM også konkurs, og
rettighetene til Amiga-linjen ble
solgt til Gateway, Inc., som
også grunnla et datterselskap
for Amiga med meg som
daglig leder, fordi jeg var den
som håndterte avtalen mellom
avviklingsselskapet og

Petro
Petro Tyschtschenko - our brother in arms,
gave us a nice look into the inner
circles of both past, present and
future environment of Amiga ...
Lean back, read and enjoy!
Gateway. Men Gateway stanset
senere alt satsing på Amiga fordi
de så det som foreldet og ikke
salgbart. Jeg begynte da
personlig å selge Amigamaskiner til forhandlere i
Tyskland og India, for å avslutte
Gateways aktivitet i Europa. I
2001 stiftet jeg mine egne
selskaper “Power Service GmbH”
og “Power Trading HK Ltd”, og
hadde virksomhet over hele
verden for kinesiskproduserte
elektroniske produkter som DVDspillere, TV- og lydutstyr. Nå for
tiden håndterer jeg fortsatt
eksportvirksomhet av
tyskproduserte varer for det
asiatiske markedet og noe
logisikktjenester som en on board
kurer.
Jeg har vært gift siden 1970 med
min kone Erika og har en datter
Tanja (født 1972) og en sønn
Taras (født 1974).
Fortell oss om Commodore år
med vekst og fall? Hva ble gjort
rett? Hva gikk galt?
Hovedårsaken til konkursen i
Commodore var den raskt
voksende PC-virksomheten
produsert i Taiwan, og mangelen
på programvare for produkter
som CD 32 eller CDTV. Disse
produktene var langt før tiden og
programvare var ikke tilgjengelig.
Salgsprognoser for disse

produktene kunne ikke utføres,
og ventende produksjonsordrer
måtte avlyses.
Flere grunner til det endelige
katastrofen var:
Commodore brukte millioner på
å lansere Amiga i Carnegie Hall i
New York med bare 3
programmer, (Å få Andy Warhol
og Debbie Harry til å presentere
dette kostet en formue.)
Vi fylte jumbo jets med skjermer
til Amigaer som allerede lå på
lager, men som ikke var salgbare
uten programvare.
Beslutningstakerne insisterte på
å bygge PC-serien i USA som
betydde at enhetskostnaden var
tre ganger større enn tilsvarende
i Taiwan.
Vi hadde sjansen til å kjøpe Acer
(på dette tidspunktet en av Asias
mest suksessrike bedrifter) for en
slikk og ingenting, men
beslutningstakerne lo av ideen da
jeg presenterte den til dem.
Det er for mange andre årsaker
til å nevne dem alle.
Beslutningstakerne (etter Jack)
Marshal Smith og Tom Rattigan
var gutter jeg virkelig elsket, og
de var veldig gode med meg,
men når jeg ser tilbake var noen

av de beslutningene de tok
tullete om ikke suicidale.
Mehdi Ali, en glimrende
hjerne, så hardtarbeidende en
arbeidstaker som jeg
noensinne har sett, men han
presset GMene med
salgsprognoser alle visste at
de aldri kunne oppnå,
sluttresultater langt over
STOCKS?? og de asiatiske
leverandørene ristet på hodet
når vi hver uke måtte endre
eller redusere planene. Når
endringsmiraklene var umulige
å administrere, fikk vi inn nye
folk fordi de kom fra de største
selskapene og derfor måtte de
sikkert være bedre enn det vi
var.

Henri Rubin visste dessverre
absolutt ingenting om teknologi
eller faktisk noe annet verdt å vite
i livet. Hans eneste egenskap var
at han overbeviste Mr. Gould om
hans bakgrunn gjorde ham
verdifull.
Filippinene, hvorfor, å hvorfor,
dette prosjektet var virkelig ikke
gjennomtenkt.
Vel, det var godt å få det ut. Over
20 år har gått men jeg ga aldri
opp tanken, og jeg er fortsatt stolt
over at jeg jobbet, bidro og ga
mange år av mitt liv til det som
var en stor bedrift, med mange
flotte mennesker jeg fortsatt
holder i den høyeste aktelse.

Hva gjorde markedsføring av
Amiga i Europa så annerledes
enn det amerikanske markedet?
Commodore og Amiga produkter
var svært populære i Europa.
Spesielt i Tyskland og
Storbritannia var vi svært
vellykket i forhold det
amerikanske markedet.
Hvorfor gikk det så dårlig på
hjemmemarkedet?
Mr. Gould godkjente ikke store
midler til markedsføringskampanjer og i USA kunne vi
ikke generere salg uten disse
kampanjene. USA-salget flatet ut
det europeiske salget vokste!

Hvis Mehdi og Irving Gould
hadde vært ute av bildet, og
Tramiel hadde fortsatt ved
roret i Amiga, ville selskapet
ha vært bærekraftig?
Jeg tror ikke det, Jack var
veldig god i å bygge opp
virksomheten, men det var
veldig vanskelig for ham å
holde det
gående!
Du er
forfatter av
en bok om
Commodore
. Fortell oss
om det? Er
den fortsatt
til salgs, og
i så fall på
hvilken
nettside?
Boken min
heter:
“Meine
Erinnerunge
n an
Commodore
und
Amiga”
(Mine
minner om
Commodore
og Amiga)
og er så
langt bare
utgitt på
tysk. Jeg
planlegger å gi
ut den
engelske versjonen så snart
som mulig kanskje i desember
i år. Men det er et spørsmål
om finansiering. Jeg har
nettopp tjent inn igjen den
tyske utgaven, som jeg
begynte å selge i juni 2014.

Det er også et nettsted
tilgjengelig: www.petrosbook.com
I boken har jeg beskrevet min
individuelle erfaring under
Commodore- og Amiga-tiden fra
1982 til 2014 jeg beskrev to
konkurser og hvordan jeg fant en
investor til å gi Commodore og
Amiga en fremtid. Du vil i boken

Jeg personlig leste et utdrag fra
boken din som sier at Amiga har
solgt rundt 6 millioner maskinler i
Tyskland alene, inkludert alle
modeller (rett meg hvis jeg tar
feil). Kan du gi en kvalifisert
gjetning for våre lesere om hvor
mange klassiske modeller som
ble solgt over hele verden?

Min neste
plan er å
publisere
de 11
årsrapporte
r fra
Commodor
e som et
offentlig
aksjeselska
p fra 1982
til 1993. I
de 11
offisielle
årsrapporte
ne,
revidert av
Arthur
Andersen
& Co og
Coopers
&
Lybrand,
vil du
finne alle
detaljene.
Så langt
vil jeg
bare
Tommy Strand tonite did his last interview
fortelle
being a CEO of #AMiGA! Guide Magazine
deg at
Commodore
installerte på
finne mange historier jeg har
verdensbasis
i
fiskalåret
1992 så
opplevd, og også en rekke fakta
mye som 3,7 millioner Amigaer.
om historie og finanstall og
Frem til 1993 ble det solgt mer
organisasjonskart. Takk til min
enn 17 millioner enheter på
medforfatter Patric som alltid
verdensbasis. Så vær tålmodig
presset meg til å skrive denne
og vent til min nye bok blir utgitt
boka ...
og viser “11 års originale
årsapporter fra Commodore og
Amiga (1982-1993)”

Selger du fortsatt klassiske
Amigaer? Hvis ja, hvor kan de
kjøpes? Hvis ikke, kan det bli
en mulighet i fremtiden?
Nei, jeg er ikke en Amigaforhandler! Jeg startet en
“NONE PROFIT ACTION” for
amiga-fellesskapet i 2012 og
kjøpte tilbake A1200 fra India
som jeg solgte uten overskudd
til fellesskapet. Alle mine
importerte Amigaer er utsolgt
og jeg stanset prosjektet siden
det var en svært tøff jobb for
meg, med en rekke
klager også.

Masseproduksjon kan bare
gjøres med større brukermasse.
Dette er en ond sirkel. Hvordan
kan Amiga komme ut av dette
rotet?
Jeg beklager, men Amiga kan
ikke komme ut av dette rotet! Vi
er en RETROMASKIN og vi bør
holde oss til dette. Kanskje, jeg
tror ikke alvorlig på dette, men
kanskje en investor som Bill
Gates eller Zuckerberg er
interessert i å bygge opp dette
flotte OSet og Amiga igjen?

Som du vet har
Amigatreet vokst til
minst tre eller fire
avdelinger, alle med
felles arv fra emulering
av Amiga OS 3.x:

Vi er RETRO ... og mange
mennesker liker å være som vi er
historie, historie .. men dessverre
ingen fremtid datahistorie ...
museum det er også et fint
aspekt. Amiga vil aldri dø!!!!
Se på gamle veteraner i
markedet ... vi er ganske
like!

Uten en investor som jeg
nevnte tidligere beklager,
ingen sjanser!

Hvordan bør Amiga
utvikle seg til å vokse en
økende brukermasse?

Enhver bedrift har som mål å
tjene penger. Men med den
lille brukermassen på Amiga
dag, er dette vanskelig. Dette
er et problem; en liten
brukerbase tilbys produkter
som ikke er masseprodusert
grunn av lite antall solgte
enheter til en høy pris.

Hvilke reelle håp ligger på
horisonten for amigabrukere i
fremtiden? Og nå mener jeg i
konkurransen med dagens PCmarkedet, uansett hva det måtte
være.

Kan Amiga komme inn i
tablet-markedet (spill, etc.)?

AmigaOS4.x for klassisk
og NG, MorphOS,
AROS, emulatorer som
WinUAE og FGPA.

Planen min var alltid å
gjøre AmigaOS til åpen
kildekode. Men jeg klarte det
dessverre ikke på grunn av
konkurser og skiftende
investorer. For mange
mennesker med forskjellige
ideer er involvert!

maskinvaren blir teknisk sett ikke
yngre og vil ikke overleve jeg er
veldig lei meg for å si dette.

Hvem vet?
Er Amiga konseptet engang
verdt en større brukermasse?
Selvfølgelig men
amigasamfunnet krymper
dessverre i tillegg jeg tror ikke så
mange mennesker vil kjempe
som jeg tidligere har gjort for min
elskede Amiga!
Det virker for meg at den yngre
generasjonen aldri hørt om
Amiga. Er den generelle Amiga
freak en utdøende art?
Ja, dessverre ... også

Som jeg har forstått, er
amigamerkevaren sterk,
men den er også solgt til
merker utenfor
dataindustrien. Hvordan,
om noensinne, kan
amigamerkevaren bli sterkere,
forhåpentligvis datamaskinmessig?
Flott tid, flott historie, supert OS
men RETRO ... hold ved
minnene støtt fellesskapet og
Amiga vil aldri dø!!!!!
Takk til alle Amiga-entusiaster
takk til alle de menneskene som
fortsatt er involvert i dette
fantastiske OSet og holder Amiga
i live ...
Petro Tyschtschenko

Happy New AMiGA Year!
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