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Udlængslen vandt over familielivet 
Mor til 6 skiftede madpakker ud med farlige pengetransporter 

 
Som 56-årig rejser hun fra sit gode job som it-projektleder og efterlader sine seks 
børn i Danmark for at udleve en mangeårig drøm om at arbejde i udlandet. Først 15 
år senere vender hun hjem efter at have arbejdet i verdens brændpunkter med bl.a. 
minerydning, pengetransport og AK-47-skydning. ”Sporskifte – et liv i verdens 
brændpunkter” er Anna Eckhoffs fængende fortælling om livet i bl.a. Irak, Sudan, 
Palæstina, Afghanistan, Tunesien, Libyen og Rusland. En inspirerende bog om at 
udleve sine drømme – selv i en sen alder – og ikke mindst en indsigtsfuld og levende 
beskrivelse af de mange konflikter i verdens brændpunkter. Bogen udkommer den 03. 
oktober 2022. 
 
 
Anna Eckhoff bliver enke i en ung alder og står pludselig alene med seks børn og et travlt job som it-projektleder. 
Hendes barndomsdrøm om at rejse ud i verden synes meget langt væk. Men en dag træffer Anna en skelsættende 
beslutning. Hun vil udleve drømmen, også selvom det betyder, at hun må rejse fra sine børn, hvoraf de to yngste 
stadig bor hjemme og går i gymnasiet. 
     – Mange rystede selvfølgelig på hovedet ad mig, men jeg vidste, at jeg måtte afsted og afprøve min drøm. Jeg 
trængte i den grad til, at der skulle ske noget, så jeg kastede mig ud i det, fortæller Anna Eckhoff. 
     Den første udstationering blev til mange flere, og snart havde Anna arbejdet i både Rusland (Tjetjenien), Sudan og 
Irak for danske ngo’er. 
     – Jeg fandt ny livsglæde ved at arbejde ude. Det var lige mig at blive sat i nogle helt andre situationer end i den 
trygge hverdag hjemme i Allerød. Jeg følte, jeg levede mere intenst. Der var meget på spil og meget at lære. Selvom 
det selvfølgelig var temmelig udfordrende indimellem, knyttede jeg mange venskaber, både med de lokale og 
internationale arbejdere, og fandt nye stillinger, der gjorde, at jeg kunne opleve nye lande. 
 
 
Efterspurgt foredragsholder og mellemøstekspert 
I 2020 udkom Sporskifte – et liv i verdens brændpunkter første gang. Nu er bogen revideret og en endnu stærkere 
fortælling om at turde udleve sine drømme, selvom det kan virke næsten umuligt, og hverdagen med at arbejde i 
både ngo-, FN- og EU-regi i udlandet med indsigtsfuld baggrundsviden om landene. 
     – Jeg har researchet rigtig meget de senere år og har for nylig været i USA for at holde møder med mellemøst-
eksperter. Jeg har gået til arabisk og er i det hele taget meget fascineret af verdens brændpunkter. Vil vi forstå, 
hvorfor der er krig og ufred, bør vi kende baggrundene. Med min nye bog vil jeg gerne give læseren stof til eftertanke, 
både i forhold til, hvordan vi bruger vores liv, og konflikterne i de områder, vi ellers ofte kun oplever i 
nyhedsudsendelser på tv og ofte ikke rigtig forstår. 
     Siden udgivelsen af førsteudgaven af bogen har Anna Eckhoff holdt næsten 100 foredrag om sit liv og om 
forskellige mellemøsttemaer. Til efteråret udkommer hendes bog på engelsk med titlen A New Beginning: Life on the 
Frontlines. 
 

 
 
Anna Eckhoff stiller gerne op til interview. 
Pressekontakt: Heidi Korsgaard, Skriveværkstedet, tlf.: 2235 5229, heidi@skrivevaerkstedet.dk
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