
Laura Lamselår er med et blevet det nye 

modeikon 

Ny smækker lækker 

superstjerne er 

kommet til byen. 

Skrevet af Rikke Mølbak 

Den nye super smukke stjerne Laura 

Lamselår får de unge til at gå amok. 

Alle vil se ud som det feminine får 

Laura Lamselår. 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Helt naturlig 

Jeg havde aftalt at møde med Laura Lamselår 

på den nye trendy bar i byen ”Lime light”. Så 

jeg kom i god tid, men Laura var der allerede. 

”Jeg kan godt lide at være lidt på forkant med 

det hele, så jeg kommer altid en halv time for 

tidligt” var Lauras bemærkning, da hun tog 

imod mig. Hun sad afslappet og så mægtig 

godt ud. Et helt naturlig og dejligt får der 

uden videre var villig til at svare på alle mine 

spørgsmål. 

Verden før berømmelsen 

Hvordan var dit liv før berømmelsen?  

Laura tænker sig lidt om. Før stod jeg bare på 

marken dagen lang, det var utrolig kedeligt. 

De andre får ville bare æde og æde dagen 

lang. Jeg ville gerne være slank og lækker 

med smart og blødt hår. Til sidste følte jeg 

mig fuldkommen anderledes. Jeg var det sorte 

får, den der ikke gjorde som de andre. Den de 

andre ikke vil være sammen med. Mit liv var 

på vej mod afgrunden, for pokker hvor var jeg 

ensom. Det er aldrig sjovt at være anderledes. 

Berømt ved et tilfælde 

Hvordan blev du berømt? 

 Åhh det var sådan lidt ved et tilfælde mææ. 

Altså jeg skulle til byen, bussen var kørt. Så 

jeg stoppede en bil. I bilen sad min maneger 

Frode Fup. Han kunne bare se, hvem jeg 

virkelig var, mit indre potentiale og min dybe 

personlighed. Han tilbød mig straks en 

kontrakt på et reality program. Så med et 

trylleslag blev jeg berømt ved et tilfælde.  

Lamselår og Fårehyrde 

Har du fået flere venner, nu hvor du er 

berømt? 

Laura Lamselår smiler sødt og forelsket. Jeg 

har fået masse af nye spændende og 

anderledes venner. Jeg har også mødt mit livs 

kærlighed Flemming Fårehyrde, han er bare 

den dejligste lamsemand. Han forstår mig helt 

igennem. Alle mine nye venner ved lige, 

hvordan jeg har det. Mit liv er fantastisk. 

Fårehyrde og mig vi styrer bare byen lige nu. 

Nyt lam på vej 

Har du planer for fremtiden? 

Flemming Fårehyrde og jeg skal i gang med 

et helt nyt Tv-program ”I fårets fodspor”, 

hvor vi skal finde ud af, hvor vi stammer fra. 

Det bliver bare så sjovt. Måske kommer der 

også et lille lam eller to. Laura Lamselår 

griner og klapper på den slanke fåremave. 

Jeg takker Laura for hendes tid og ønsker 

hende og Flemming held og lykke med både 

program og lam. 


