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Spionjæger Ib Melchior Hent PDF Spionjæger er beretningen om en dansk kontraspions bedrifter i den
amerikanske hær under 2. verdenskrig. Ib Melchior blev i 1942 som 24-årig rekrutteret af OSS, Office of
Strategic Services, USA’s første spionage-organ. Her fik han intensiv træning i forhørsteknik og kunsten at

spionere. Senere blev han overført til MIS, Military Intelligence Service, den amerikanske hærs
efterretningstjeneste.

Ib Melchior er født og opvokset i Danmark og blev student fra Stenhus Kostskole, men flyttede som 20-årig
til USA. Efter det japanske angreb på Pearl Harbor meldte han sig til krigstjeneste. Den amerikanske

efterretningstjeneste kunne straks se den unge danskers talenter - han kendte Europa og talte flere europæiske
sprog - og han blev sendt til Europa, hvor han fulgte den amerikanske hærs fremrykken fra Omaha Beach
gennem Frankrig, Luxembourg, Tyskland og Tjekkoslovakiet. Han var aktiv som kontraspion, og hans

opgave var at efterforske, fange og afhøre spioner, sabotører og krigsforbrydere. Dette hverv bragte ham af og
til bag fjendens linier.

Efter krigen vendte Ib Melchior hjem til USA, hvor han stadig bor og arbejder som forfatter samt instruktør
og producer af film og tvshows.
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kunsten at spionere. Senere blev han overført til MIS, Military
Intelligence Service, den amerikanske hærs efterretningstjeneste.

Ib Melchior er født og opvokset i Danmark og blev student fra
Stenhus Kostskole, men flyttede som 20-årig til USA. Efter det

japanske angreb på Pearl Harbor meldte han sig til krigstjeneste. Den
amerikanske efterretningstjeneste kunne straks se den unge danskers
talenter - han kendte Europa og talte flere europæiske sprog - og han

blev sendt til Europa, hvor han fulgte den amerikanske hærs
fremrykken fra Omaha Beach gennem Frankrig, Luxembourg,
Tyskland og Tjekkoslovakiet. Han var aktiv som kontraspion, og

hans opgave var at efterforske, fange og afhøre spioner, sabotører og
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og arbejder som forfatter samt instruktør og producer af film og
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