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Regissörerna David Herdies och Georg Götmark har skapat en provokativ reflektion kring sättet 
som västvärlden berättar om krig. I Bellum – krigets demon kopplas modern krigföring och utveck-
lingen av artificiell intelligens samman i tre till synes helt disparata platser i världen. 
     Filmen följer en vetenskapsman i Sverige, en yrkessoldat i Nevadaöknen och en internationellt 
erkänd krigsfotograf i Afghanistan. Genom deras handlingar och beslut gräver filmen djupt in i den 
retorik och logik som driver teknisk utveckling, försvarsverksamhet och krigföringen framåt.

BELLUM
K R I G E T S  D E M O N

FILMENS HUVUDKARAKTÄRER 

FREDRIK BRUHN
Fredrik är en till synes helt vanlig medelålders man som 
bor i en idyllisk förort till Uppsala med sin fru och deras 
två barn. Men Fredrik är sällan hemma. Hans liv kretsar 
mest kring arbetet som dataingenjör och vetenskaps-
man. Fredrik är professor på deltid i robotik och flygelek-
tronik och deltidsentreprenör på en IT-startup där han 
utvecklar hårdvara för nästa generations superdatorer. 
Den här tekniken kan mycket väl förändra framtiden, 
eftersom i dessa små kretskort appliceras den senaste 
AI-tekniken. 

BILL LYON
Bill är snart 50 år och bor i Indian Springs, ett litet sam-
hälle mitt ute i öknen, ungefär tio mil norr om Las Vegas. 
Han har tillbringat större delen av sitt liv inom militären. 
Hans ursprungliga titel var chefsmekaniker och han 
övervakade då flygplan och flygvapenbaser på platser i 
Japan, Djibouti och Afghanistan. Men användandet av 
drönare och privatiseringen av armén förflyttade honom 
till krigets frontlinje, där han har blivit en del av den kom-
plexa beslutsprocessen i det pågående drönarkriget. 
     Bill lider nu av svår PTSD, som han självmedicinerar 
med alkohol och piller. Viktigast av allt för honom är hans 
ugandiska fru, Aisha, som han träffade i Djibouti. Utan 
henne skulle han förmodligen redan vara död. 

PAULA BRONSTEIN 
Den tredje karaktären i filmen är Paula, en krigsfotograf 
som har ägnat större delen av sitt liv åt att ta bilder i 
krigsområden runt om i världen. Hon har dokumenterat 
krigets effekter på lokalbefolkningen i Afghanistan sen 
9/11. Fångat vardagen och skeendena vid sidan om de 
stora nyheterna med bilder där vardagen ofta är så spek-
takulär att de blir just förstasidesnyheter, för att dagar 
senare falla i glömska till förmån för ett nytt krig, en ny 
konflikt.
     Den verkliga huvudpersonen i denna tredje berättelse 
av filmen är kanske inte Paula som person, utan snarare 
krigsbilderna som hon producerar. På vilket sätt bidrar 
Paulas bilder till våra föreställningar om krig – och av 
offer och förövare? Vad krävs av en bild för att den ska 
träffa oss ordentligt i hjärtat?
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DAVID HERDIES – REGISSÖR & PRODUCENT
David Herdies är en svensk producent, regissör och 
grundare av Momento Film. Bellum – krigets demon är 
Davids fjärde dokumentär som regissör. Hans tidigare 
filmer har visats och prisats på festivaler runt om i världen. 
David har även arbetat med video och ljudinstallationer 
som har ställts ut i Stockholm, Nairobi och Mumbai. 
     Som producent har David Herdies gjort över 30 
långfilmsdokumentärer och kortfilmer som har visats och 
prisats på festivaler som Cannes, Berlin, Rotterdam och 
IDFA. Han är medlem i nätverken EAVE, ACE och Euro-
doc och var Producer on the Move i Cannes 2018.

* * *

GEORG GÖTMARK – REGISSÖR
Georg Götmark är producent och regissör. Han har ar-
betat med dokumentärer och tv sedan 2001. Under 
denna period har han arbetat med en rad internationella 
dokumentärprojekt, som The Last Lacandones av Peter 
Torbiörnsson, Transit Tanger och kortdokumentären 
Citizen Oketch. 
     Georg Götmark har även producerat ett antal tv-serier 
och reportage i många olika länder för Sveriges Televi-
sion/UR. Bellum – krigets demon är hans första långfilms-
dokumentär.

* * *

REGISSÖRERNAS ORD
När vi växte upp var en av de första lekarna vi lärde oss 
att leka ”krig”. Vi byggde bågar, pilar och gevär av 
grenar, allt för att kunna kriga med våra fiender på 
granngården. Idag sitter våra barn fastnaglade framför 
dataspelet Fortnite och skriker: ”Döda honom! Skjuuut 
honom!”.
     Det verkar nästan som att krig är en naturlig del av 
utvecklingen av civilisationer, nationer och gränser. Är 
det till och med så att krig kanske är en oskiljaktig del 
av mänskligheten? Kan vi föreställa oss berät- telser 
utan krig, och hur skulle de då se ut? I Bellum – krigets 
demon vill vi ta upp hur dessa narrativ om krig formar 
oss och hur våra karaktärers handlingar påverkas och i 
viss mån definieras av jargongerna och logiken i deras 
specifika sammanhang, som i deras fall är präglade av 
krig.
     Våra tre huvudkaraktärer är alla nära kopplade till 
krigsmaskinen på olika sätt. Många av de val de gör 
ställer vi oss inte alls bakom, men vår avsikt med filmen 
är inte att döma dem som ”dåliga” eller ”bra”, eller 
skapa billiga sensationella poänger, utan snarare att få 
en djupare förståelse för deras diskurser och system.
     Det är tydligt att de agerar i sammanhang där deras 
beslut till synes blir rationella och etiska. Så det som in-
tresserar oss är samtalen i den kontext som skapar den 
logiken. Som gör att något som kan anses vara ologiskt, 
blir logiskt.


