
Py Bäckman biografi

 

Py är född den 5:e juli 1948 på Karlbergs slott i Solna men uppvuxen 

i Iggesund i Hälsingland. Hon började sin karriär redan som nioåring då hon blev 

upptäckt av ett turnerande radioprogram som hon fick sjunga i. Efter det blev hon 

uppringd av Lennart Hyland och fick komma till Stockholm där hon gjorde sin TV-

debut i programmet Stora famnen 1957. Efter det TV-framträdandet turnerade hon runt 

och sjöng klassiska sånger. Sen kom Elvis och ingenting blev sig likt. 

  

  

1969-70 startade py ett band med Basse Wickman som spelade countryrock. 

1973 började Bäckman turnera med rockbandet NQB. Under senare delen av 1970- 

och 80-talet samarbetade hon med dåvarande sambon Dan Hylander. Paret delade 

på kompbandet Raj Montana Band med vilka hon fick ett genombrott genom 

albumet Sista föreställningen. Efter splittringen 1984 fortsatte hon som soloartist. 

  

Förutom solokarriären har Bäckman även varit verksam som låtskrivare och har som 

sådan samarbetat med ett flertal artister.  
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Hon skrev Stad i ljus som Tommy Körberg vann svenska Melodifestivalen 1988 med, 

och som sedan 2006 även är en psalm. 

  

1993 började samarbetet med Mats Wester där gruppen Nordman skapades och 

Bäckman var med från början som textskrivare fram till 1998 då gruppen splittrades. 

  

2005 tackade hon dock nej till fortsatt samarbete och ersattes av Dan Attlerud. 2010 är 

hon åter tillbaka i samarbete med Nordman på deras nya skiva "Korsväg". 

  

1997 ställde folkrockgruppen Garmarna upp i Melodifestivalen med en låt signerad 

Nordmans låtskrivarduo, Mats Wester (musik) och Py Bäckman (text). 

  

Py har skrivit texten till den populära Gabriellas sång med musik av Stefan Nilsson, 

i Kay Pollaks film Så som i himmelen (2004), samt till Koppången tonsatt av Per-Erik 

Moraeus. Hon har även översatt musikaler som Chicago, Evita, och Garbo The Musical. 

  

2004 skrev Bäckman nya psalmer, ett tillägg till svenska Psalmboken på uppdrag 

av Svenska Kyrkan och förlaget Verbum. 

  

Py Bäckman skrev musiken till TV-serien För alla åldrar som sändes första gången 

under hösten 2009. I ett av avsnitten medverkade Bäckman som skådespelare i rollen 

som "Mormor". 

Hon deltog i Melodifestivalen 2010 med en egen låt, "Magisk stjärna". 

Py skrev låten "Min plats på jorden" tillsammans med Fredik Kemp och Anders 

Hansson. Låt låg även etta på Svensktoppen. 

En annan sång som hamnade på första plats var sången "Älskar du mig så älskar jag 

dig" skriven tillsammans med Sven-Erik Magnusson. 

Nämnas kan också hennes medverkan på ANC-galan på Scandinavium 1985 samt en 

Sverige- och Finlandsturné med jazzlegenden Jukka Tolonen. 

Idag är Py mer produktiv än någon. Förutom turnéer  i olika konstellationer. Hon har 

inlett ett fruktbart samarbete med Stefan Nilsson och de skriver både till bl.a. Sissel 

Kyrkjebö och till Stefans olika filmprojekt. 

2014 inledde Py ett samarbete med Janne Bark som bl.a. resulterade i ett album som 

heter. Vi är bara människor
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