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Deep Jimi
and the
Zep Creams
snýr aftur
Hljómsveitin Deep Jimi and
the Zep Creams er komin
aftur á skrið eftir langa
pásu. Hún hefur gefið út
nýtt lag og spilar á tvennum
tónleikum í október.
Uppselt er á þá fyrri en það
eru til miðar á þá seinni. ➛2

Rokkarinn og sauðfjárbóndinn Sigurður Eyberg er spenntur fyrir að spila aftur á tónleikum með Deep Jimi and the Zep Creams. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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ljómsveitin Deep Jimi and
the Zep Creams er nú komin
saman aftur og byrjuð að
gefa út efni og spila á tónleikum.
Hljómsveitin hefur starfað með
hléum frá því snemma á 10. áratugnum og komst langleiðina með
að ná frama í Bandaríkjunum á
sínum tíma, en síðan fóru meðlimir hennar hver í sína áttina. Á
um tíu ára fresti hefur sveitin þó
vaknað til lífsins og nú er önnur
slík vakning yfirstandandi, þannig að þeir sem vilja sjá sveitina
á tónleikum fá nú tækifæri sem
býðst kannski ekki aftur.
Sigurður Eyberg, söngvari
sveitarinnar, segir að nafn
sveitarinnar gefi góða hugmynd
um rætur hennar, en hún byrjaði
sem ábreiðusveit sem spilaði
klassískt rokk. „En í dag fáum við
innblástur alls staðar að,“ segir
Sigurður. „Við fílum bara rokk,
okkur finnst ekki nóg af því og
okkur finnst gaman að spila það
saman.“

Byrjaði sem hálfgert grín
„Við byrjuðum snemma á 10. áratugnum og vorum komnir langleiðina með að meika það. Þetta
var svolítið flott hjá okkur og við
fórum skemmtilega leið að þessu,“
segir Sigurður. „Við vorum náttúrulega miklir töffarar á þessum
aldri, en líka miklir kjánar, bara
eins og maður á að vera tvítugur,
hrokafullur en líka dálítill vitleysingur.
Fyrst vorum við bara að grínast
með þetta nafn og við vorum að
leika okkur að spila lög þessara
klassísku rokksveita okkur til
gamans og áttum ekki von á að
neinn hefði áhuga á að hlusta
á okkur,“ segir Sigurður. „Við
héldum að við yrðum ekki vinsælir. Við höfðum bara gaman af
þessu og klæddumst búningum
á sviði og svona. En svo varð vinsælt að fá okkur til að spila og við
tókum inn smá tekjur fyrir það
og lögðum þær allar samviskusamlega fyrir. Allur peningurinn
sem við fengum fyrir að spila var
ætlaður til að fara til Ameríku og
fá plötusamning þar.
Við spiluðum svo ábreiður á
tónleikum á meðan við sömdum
okkar eigin lög,“ segir Sigurður.
„En við vorum vissir um að það
væri lítill markaður fyrir þau, svo
við spiluðum þau lítið.“
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Meikuðu það næstum því
„Svo fórum við út, fundum okkur
litla íbúð til að búa í og vorum svo
bara að skrimta þarna úti á meðan
peningurinn entist. Það fyrsta sem
við gerðum var að fara að kaupa
tæki til að geta fjölfaldað þriggja
laga kasettuna sem við höfðum,
því staðirnir vildu alltaf fá eintak,“
segir Sigurður. „Við fórum svo með
kasettur hingað og þangað til að
reyna að fá að spila.“
Strákarnir voru á aldrinum 19-20
ára um þetta leyti og Sigurður grínast með að þeir hafi líklega verið
vígalegir ungir menn, því enginn
hafi þorað öðru en að leyfa þeim
að spila. „Við vorum síðhærðir og
skeggjaðir og alltaf fjórir saman.
Á þessum tíma hafði enginn verið
með skegg í 20 ár,“ segir hann.
Sveitin byrjaði því að spila í New
York og fljótlega dró til tíðinda.
„Eftir fyrsta giggið kom gæi upp
að okkur og sagði okkur að hann
væri umboðsmaður og hann vildi
hjálpa okkar að ná lengra,“ segir
Sigurður. „Það endar svo með því
að við löndum flottum samningi
við eina af stóru útgáfunum þarna
úti. Við tókum svo upp eina breiðskífu og tvær smáskífu hjá þeim.
Svo þegar við ætluðum að fara að
túra stóð eitthvað á peningunum
frá útgáfufyrirtækinu, sem ég held
að hafi verið vegna þess að það
voru einhverjar hræringar innan
fyrirtækisins,“ segir Sigurður.
„Við sögðum bara „fokk it“, þó að
við ættum aðra plötu bókaða á
samningnum okkar og hefðum
hugsanlega getað gert fimm í viðbót. Þannig að við sögðum upp
samningnum. Við héldum aðeins
áfram eftir þetta en vorum orðnir
frekar þreyttir á keyrslunni svo
þetta lognaðist út af. Síðan komum
við saman og búum til eina og eina
plötu á nokkurra ára fresti.“

Sigurður hefur
ekki setið auðum höndum án
rokksins. Hann
er í doktorsnámi í umhverfisfræði við Háskóla Íslands,
vinnur verkefni
fyrir skólann
og er með 230
kindur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
BRINK

Sigurður á sviði
með Deep Jimi
and the Zep
Creams. MYND/
ÓLAFUR KR. ÓLAFSSON

Sluppu með skrekkinn í
Suður-Karólínu
Sigurður minnist þess að hafa
spilað á ýmsum skrautlegum tónleikum á ferli sveitarinnar, en segir
að einir standi sérstaklega upp
úr. „Það var þegar við keyrðum
langa leið til að spila á tónleikum í
Suður-Karólínu,“ segir hann. „Við
þurftum að bíða eftir að fá að spila
og einhverjir meðlimir sveitarinnar
voru orðnir svolítið ölvaðir. Þegar
við komum á svið datt einhver á
magnara og það mátti litlu muna
að öll magnarastæðan hefði dottið
út um gluggann, en sem betur
fer stoppaði rótarinn stæðuna
og bjargaði þessu. Það var frekar
skrautlegt.
Svo þegar við vorum á leiðinni
heim vorum við stoppaðir af lögg-

Sveitin spilar á tvennum tónleikum í næsta mánuði, í
Reykjanesbæ og í Reykjavík. MYND/ÓLAFUR KR. ÓLAFSSON

Öll plötuumslög sveitarinnar eru vönduð
og skrautleg.
Deep Jimi and the Zep Creams byrjaði sem ábreiðusveit
en svo færðist alvara í leikinn. MYND/ÓLAFUR KR. ÓLAFSSON

unni,“ segir Sigurður. „Rótarinn var
þá með einhver ólögleg efni á sér
sem hann henti út um gluggann á
ferð og einn ónefndur meðlimur
sveitarinnar, sem hafði teygað
aðeins of mikið af einhverjum
mjöð, lá á þessum tímapunkti ofan
á græjunum aftur í sendibílnum
sem við vorum á, sem var að sjálfsögðu kolólöglegt og þetta var
frekar uppskrúfað fylki.
Lögreglan fer að spyrja okkur
hvað við séum með aftur í og við
segjum honum að við séum með
hljómsveitargræjur og hvaða
ferðalagi við erum á. Hann fer þá
að skoða aftur í og við og rótarinn
erum vissir um að við förum allir
í „djeilið“,“ segir Sigurður. „En af
einhverjum undarlegum ástæðum
sá hann ekki meðliminn sem svaf
ofan á græjunum, þannig að við
sluppum með skrekkinn og fórum
heim. Við höfðum haft mikið fyrir
þessu giggi, en þetta fór ekki alveg
eins og við höfðum vonað.“

Tvennir tónleikar í október

SMART SKÓR, FYRIR SMART KONUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

„Nokkrum árum síðar ætluðum
við að reyna að fá annan plötusamning og þá vorum við farnir
að gera mjög súra tónlist,“ segir
Sigurður. „Ég veit ekki alveg hvað
þetta ætti að kallast, en líklega
hefur þetta verið einhvers konar
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Við héldum að við
yrðum ekki vinsælir, höfðum bara gaman af
þessu og klæddumst búningum á sviði. Síðan varð
vinsælt að fá okkur til að
spila og við fengum smá
tekjur og lögðum þær allar
samviskusamlega fyrir.

við sama munstrið og hingað til
og förum fljótlega aftur í dvala eða
hvort eitthvað meira gerist. Við
sjáum til. Við eigum fleiri lög og
eigum ekki erfitt með að semja,
þannig að þetta fer bara eftir
stemningunni. Þetta gætu þess
vegna verið síðustu giggin okkar.“
Það er hægt að heyra tónlist
Deep Jimi and the Zep Creams á
streymisveitum og stefnt er að því
að gera meira af tónlist sveitarinnar aðgengilegt á slíkum veitum.

Í rokki og sauðfjárrækt
prog rokk. Þetta voru eins konar
línuleg lög, það var mjög lítið um
endurtekningar í þeim. Við gáfum
þau út á plötu sem kom út árið 1995
og svo höfum við gefið úr tvær
plötur síðan, sú síðasta kom út árið
2010.
Núna erum við svo byrjaðir
aftur, sem hefur verið mjög gaman,
og við höfum gefið út nýtt lag og
það verða haldnir tvennir tónleikar, annars vegar í Reykjanesbæ 10.
október og hins vegar á Hard Rock í
Reykjavík 12. október. Það er þegar
uppselt á tónleikana í Reykjanesbæ
en það eru enn til miðar á tónleikana okkar á Hard Rock,“ segir
Sigurður. „Það á svo bara eftir að
koma í ljós hvort við höldum okkur

Sigurður hefur ekki setið auðum
höndum utan rokksins og þegar
blaðamaður hitti á hann var hann
rennblautur á hestbaki í smalamennsku. „Ég geri eitt og annað,
ég hef unnið í umhverfismálum
og leiklist og er núna í einhverju
kindabaxi,“ segir hann, en Sigurður
er með 230 kindur á búi í Laxárdal.
„Ég virðist skipta um stefnu á um
það bil 10 ára fresti. Ég er enginn
sauðfjárbóndi og þetta hefur
gengið misvel en við höfum fengið
góða aðstoð frá öðrum bændum
þannig að þetta hefur bjargast fyrir
horn. Auk þess er ég að rembast við
að klára doktorsnám í umhverfisfræði við Háskóla Íslands og hef
unnið í verkefnum fyrir skólann.
Ég brasa við eitt og annað.“

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Hreingerningar

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Geymsluhúsnæði

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Upplýsingar í síma 782 8800

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Búslóðaflutningar

Heilsa

9O7 2OO3

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Bólusetning til varnar inﬂúensu er haﬁn!
Ekki þarf að panta tíma, komið milli 8 og 15:30 alla virka daga.
Sérlega mikilvægt er að allir eldri en 60 ára og einstaklingar með ýmsa
undirliggjandi sjúkdóma og þungaðar konur láti bólusetja sig.
TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Atvinna

Þjónusta

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

gjofsemgefur.is

Heilsugsæslan Lágmúla 4 tilkynnir:

Atvinna óskast

Húsaviðhald

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEFÐU
VATN

LÁGMÚLA 4 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 595 1300

Nudd

Keypt
Selt

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

HEILSUGÆSLAN LÁGMÚLA

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Til sölu

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI

Húsnæði í boði

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Suzuki fjórgengis
utanborðsmótorar. Nettir,
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

Til leigu 2ja herb. íbúð,
langtímaleiga. Vesturbær Kóp.
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

Húsnæði

Óskast keypt

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Lágmúli Health Care Center announces:
Vaccination against inﬂuenza virus season 2019/2020 has begun.
No appointment needed, open between 8 to 15:30
Vaccination is recommended for people over 60 years and others with
special underlying diseases and pregnant women.

Ráðgjafar okkar búa

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

LEIKIR HELGARINNAR
LAUGARDAGUR
14:00 Everton - Sheffield United
SUNNUDAGUR
13:00 West Ham - Man.Utd.
15:30 Arsenal - Aston Villa
15:30 Chelsea - Liverpool
Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.
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Festival
Spilar fyrir dansi

SÍMI 554 2166

FÖSTUDAG & LAUGARDAG

@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

WWW.CATALINA.IS

