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Find din Annie Kopchovsky frem på kvindernes
internationale kampdag
Vi hepper på alle kvinder, der flytter grænser. Uanset om de
opnår en utrolig sportspræstation, udvider deres arbejdshorisont,
omfavner moderskab eller jonglerer alle disse ting på én gang: Vi
ser dig, og vi hylder dig. På kvindernes international kampdag i år
vil vi gerne sætte fokus på en helt speciel kvinde.
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Denne kvinde går langt tilbage i historien – 1894 for at være mere præcis. Hendes navn var

Annie Cohen Kopchovsky, og hvis det ikke allerede ringer en klokke, er vi sikre på, at du ikke vil

glemme hende fra nu af. Annie var den første kvinde, der cyklede jorden rundt. Som mange

historier gør, startede dette eventyr på en pub efter et par drinks. En fyr fra Boston lavede et

væddemål med en anden fyr om, at ingen kvinde nogensinde kunne rejse verden rundt på cykel.

Annie besluttede sig for at bevise, at fyrene tog fejl.
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OM SWAPFIETS

Swapfiets er verdens første ’cykel-som-en-service’-virksomhed. Siden stiftelsen i Holland i 2014 er Swapfiets
vokset til at være en af de førende mikro-mobilitetsvirksomheder i Europa med over 220.000 medlemmer i
Holland, Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, Italien og UK i start 2021. Foråret 2021 udvider Swapfiets til
Barcelona (Spanien), Wien (Østrig) og Lyon, Nantes, Strasbourg og Toulouse (Frankrig).

 
Konceptet er simpelt og brugervenligt: For et fast beløb om måneden får du din egen cykel eller elcykel, der
aldrig går i stykker, fordi gratis reparation eller ombytning inden for 48 timer er inkluderet i abonnementet.

I Danmark blev Swapfiets lanceret i 2018, og i dag kører omkring 14.500 medlemmer rundt med det velkendte
blå forhjul i hhv. København, Aarhus, Odense samt Aalborg – hvor Swapfiets åbnede i 2020. og i København,
hvor virksomheden i april 2020 åbnede butik nummer to i Hovedstadsområdet på Frederiksberg. 

På det tidspunkt var hun gift og havde tre børn under seks år, og hun virkede måske derfor ikke

som den mest oplagte kandidat. Men hun gjorde det alligevel. Hun cyklede fra Boston til

Chicago, sejlede fra New York til Frankrig og senere fra Frankrig til Sydøstasien. Efter en

cykeltur gennem Kina, nåede hun frem til Japan og sejlede igen til USA. Da hun ankom til

bugten i San Francisco, hoppede hun på sin cykel igen for at vende tilbage til Boston efter 15

måneder på denne livsbekræftende tur.

Annie havde ikke kun imponerende benmuskler, men også masser af hjerne. Hun havde

udtænkt, at hun kunne vedhæfte en annonce til sin cykel for at tjene penge undervejs og holdt

foredrag om sine eventyr, mens hun cyklede gennem Frankrig. Sikke en legende. Så næste gang

du kæmper med modvinden (eller patriarkatet) - så find din indre Annie frem.
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