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hur det var att flytta t ill Los Angeles med sin 
familj och skriva för programmet, När nyhe
ten briserade om attJay Leno ville ha t illba
ka sin gamla sändningstid från The Tonight 
Show briserade på kontoret blev det knäpp
tys t på kontoret, skriver Levin. All t låg i 
NBC:s händer. 

COnaIl O'Brien hade sju månader tidigare 
tagi t över den ikoniska talkshowen. Sen 
gick det fort. Stödgrupper pi Facebook star
tades. Det kändes som att hela nöjesvärlden 
drog ut i samlat försvar för Conan O'Brien 
och i kamp mot Jay Leno och hela kanalen 

~ The Legally 

NBC. 

sitt eget kändisskap. 

Talkshowvärda r är ett med sitt program 
och urvecklar si n egen fonn och stil . 

Om)ohnny Carson, som ledde The 
Tonight Show j 30 år, uppfann talk
showen genom att vara oerhört char

mant, gjorde exem pelvis David Let
rerman u nder tidigt 8o-tal 
en anti-talkshow - i sina 
sneakers, vita strumpor 
och jeans brukade han 
ofta skoja och förlöjliga 
hela showbiz-världen, 
gäster, rv-kana1en och 

SOUl gäst i intervju
aren James Liptons 
program Actors Stu
dio förra iret - där ett 
helt program ägnas 
åt en specifik kändis 

eonan O'Brien med fru , 
Liza Powe 

ärti aKa 
karriär - berättar Conan O'Brien om när 
han var liten och spelade Charlie Chaplin 
i en skolpjäs. H an råkade tappa sin käpp, 
och hela publiken skrattade. "Det var som 
att få kokain injicerat i hjärtat. Inte för att 
jag vet hur det är! Jag har hört att det är en 
efterfest förresten?" säger han med sin fing
ertoppskänsla för exakt vad 
som bHr kul i ögonblicket. "Jag hade en show. 
Manus till Simpsons sedan hade jag en 

Som 18-årig student på 
Harvard, där han läste lit  annan show. Nu har jag 
teratur och historia, blev ett Twitter-konto." 
han skribent på humortid

ningen Harvard Lampoon. 

Han har också varit manus
författare till The Simpsons och Saturday 

Night Live. Och programledare för Late 

Night Show With Conan O'Brien i 17 år. 


rAcrors Studio berättar han också om sin 
filosofi k ring humor. "De största humor
ögonbliCken i mitt liv är när något går fel, 
när något händer som inte var planerat och 
reaktionen kommer naturligt". I ett av hans 
återkommande inslag i öppningsmonolo
gerna b rukar han gå ur kamerabilden, och 

Alder: 4 
Aktuell: Hans nya talkshow 
började sändas i måndags. 
Tidigare skr ivit manus M The 
Simpsons och Saturday Night 
live och var programledare 
för Late Night with Conan 

O'Brien frän 1993 ti ll 2009, 

då han tog över The Tonight 

Show från Jay Leno. Han 

har o(ks~ vari t värd för tv

priset Emmy. Hans släkt ar 

ursprungli gen från Irla nd. Han 

bor i Kalifornien och ar gift 


hoppa in igen. Att leka tittut, alltså. "Det 
som funkar på Late Night, och jag skojar 
inte nu, det funkar hos tvååriga barn. En 
sekund är jag där, sen är jag inte där, sen 
är jag där igenl". 

I andra reklamfilmer på Youtube smeker 
en kvinna sänglakan föreställande Conan 

CONAN O'BRIEN 

framgångsrik Conan O'Briens nya show 
kommer att bH. The Tonight Show är en 
institution i amerikansk tv. Men den har 
ofta tilltalat en li te äldre pubHk, någo t som 
O'Brien kanske skulle ha ändrat på om han 
fått fortsätta utveckla och sätta sin prägel 
på den. Conan O'Brien är möjligen NBS:s 
sista hopp om att hålla varumärket uppda
terat och fräscht. 

FREDRIK THORtN 

och har tva barn, 
På svensk tv: Det är ännu 
inte klart om hans nya show 
kommer att visas på någon 
svensk kanal. 

O'Brien och en 
konditor skriver 
"Conan" på alla 
tårtor, stärkt aven 
låt med refrängen 
"Missing You" för 
att riktigt inpränta 
att nu, nu är den 
långa väntan över. 

Frågan är hur 

... narmare bestämt TVll 
blir det nya finurliga nam
net när TV 400 byter namn 
och fokuserar än mer p~ 
underMllning. För att 
locka tv-publiken lägger 
TV 4-gruppen bland annat 
satsningen på en ny svensk 
omg~ng av dokusäpan Big 
brother 'i kanalen. Asa Sjö
berg, programdirektor för 
TV 4-gruppen beskriver i 
ett pressmeddelande TV 11 
som något for dem som i 
första hand "ser tv som un
derhållning". Målgruppen är 
i åldern 15-39 ar. 
Ny programchef för TV 11 
blir Anton Cilanzelius, som 
just nu är programchef för 
TV 4 Plus. (TT Spektra) 

Buscemi briljerar i 
Boardwalk empire 
Boardwalk empire är inte 
bara bolaget HBO:s dyraste 
serie hittills utan även 
deras största försaljnings 
succe har redan sålts ti ll 
160 länder. Martin 5c.or
seses och Sopranos-tör
tattaren Terence Wlnters 
omtalade berättelse om 
förbudstidens Atlantic city. 
efter Nelson Johnsons bok, 
hade svensk 
premiär 1 
november, På 
måndag kan 
vi följa Steve 
Busceml som 
gangstern 
Nucky Thomp
son i tredje 
avsnittet 
Broadway Ii
mited i Canal+. 


