
Turism branschens egen Järn Lady 
 
 
 
…har du koll på ”kriget” mellan Schwedengate och Turism egen Järn lady Ann Iren 
Joelsson ”Treffpunkt Schweden”? 
 
Året är 2000 när Ann Irene Joelsson Ann Irene annirene@joelson.eu med den aktningsvärda 
åldern 69 år. Det är året hon starta upp med bas i Hamburg Schwedengate.com  
Svensk turismens järn lady, det handlar om Ann Irene, du som orka kan läsa mer kommer 
säkerligen till samma slutsats som jag kom fram till,   
jag bugar mig av beundran för en kvinna med otrolig kunskap och energi. 
 
Året 2000 startade Ann Iren som primus motor upp Schwedengate.de tillsammans med 
ungdomen och ny eximenerade Christoph Heyn då 16 år christoph@swedengate.com som 
utbildat sig inom bl.a webbtekniken. Ann Irene kom överens med Christoph Heyn (kan inte 
ett ord svenska) att skapa en för tysk marknad slagfärdig webbsite där alla som ville exponera 
sig kunde vara med till rimlig kostnad. Vid samma tidpunkt var Sveriges Turistråd en 
bedrövelse utan dess like.  
Schwedengate.com skulle bli den bästa reklam platsen för svenska turistföretag som hade 
Tyskland och Sveriges i särklass största marknad som upptagningsområde. Ann Irene 
införskaffade en husbil med egna pengar målade upp den med svenska motiv och reste runt 
Tyskland oftast på IKEA p-plats och gjorde handnära Sverige reklam. Detta möjliggjordes 
genom ett antal turistbyråer som var med och satsade så det räckte till bränsle och lite till. 
 
Ann Irene Lucia tåg som årligen kom från Sverige med stöd av TT line och andra som 
besökte sjukhem, skolor och olika institutioner i Tyskland skapade medialt uppmärksamhet 
och en fördjupande Sverige bild. Det är något våra ungdomar i dagens VisitSweden ännu inte 
förstått att business is local och kräver lokala insatser. Ann Irene trots sina nu 79 år och snart 
80 far fram som en bålgeting och ger Sverige ett ansikte, medans turist Sverige omorganisera 
sig ständigt, skapar nya doktriner som om vi levde i Sovjet. 
Ann Irene bekymra inte detta, hon är för liten för att tas på allvar av alla bidragsnarkomaner 
och skrivbordsakrobater i svensk turism, med andra ord en människa att minnas, en person att 
se upp till. 
 
Tiden går och saker och ting förändras. 
 
Idag 2010 är Ann Iren snart fyllda 80 år men kvar med samma glöd och initiativkraft.  
Det har nämligen gått fel och hennes insats för Sverige blev dyrköpt för Ann Irene som är en 
virvelvind som tror det bästa om alla och allt och därför blev tagen med överraskning när 
Christoph flyttade till Washington för att arbeta med Hotell Ritz Carlton hotell 
http://www.linkedin.com/in/christophheyn 
 och som stämmer Ann Irene på lindrigt sagt falska uppgifter, det gäller bara att ha en värdig 
lakej som verkställer en stämning (legalt korrekt om man basera på osanningar, moraliskt 
absolut förkastligt) mot en 80 årig dam och Christer som har kontakt med den tyska 
advokaten Sabine Wildfeuer i Berlin hos advokatbyrån REDEKER SELLNER DAHS, Leipziger 
Platz 3 www.redeker.de 
som är den som hjälper Christoph i hans smutsiga byk. Inte så att hon avråder Christoph att 
agera med hänsyn till omständigheter, ålder, okunskap, och sin egen stöld, nej pang på! 
 
 



Så här ligger det till: 
 
Christoph som är teknikern för siten schwedengate.com som efter 8 år med Schwedengate 
erhåller ett bra erbjudande av självaste Ritz Carlton hotell i Washington att utveckla deras 
webbsida. Därmed minskar Christoph intresset för Schwedengate, i månader ligger siten utan 
uppdaterade nyheter. Ann Irene är orolig och vill att Christoph lämnar ifrån sig siten så att 
hon kan hålla igång den med hjälp av annan person eftersom Ann Irenes datatekniska 
kunskaper är begränsade! 
  
Det vill Christoph gärna om han får betalt och slipper betalar för en förfallen fordran fast som 
det snart visar sig istället stulit en kvartsmiljon kronor från Ann Irene som härrör sig till Ann 
Irene inköpta husbilen som hon står som borgensman för och Christoph tog pengar.  
Christoph är helt tydlig att han inte ger några som helst löften utan att Ann Irene efterskänker 
20.000 euro för att föra över Schwedengates aktiviteter. Istället för han över dessa till firman  
Tourismgate Gmbh, en firma som Christoph sätter i likvidation när han lämnade Tyskland.  
 
Från denna firma i konkurs agera han nu mot Ann Irene när han ser att hon fått fram en ny 
”vän i Martin” och nu driver upp tillsammans med Ann Irene en ny svensk site 
www.treffpunkt-schweden.com Christoph underskattade förmodligen Ann Irene och hennes 
obrutna energi.  
Det är ett smart drag, i vetskap om att Ann Irene inte kan driva ett fall mot ett företag i 
konkurs samtidigt som Christoph använder sig av konkurs företaget att driva en påhittat 
fordran mot Ann Irene. 
  
Christoph som ser inkomster och hävdar att allt arbete och tillgångar i form av mail adresser 
tillhör hans företag i konkurs och inte Ann Irene som genom advokaten Sabine erhåller en 
skrivelse ”einsweilige verfügung” som motsvarar i Sverige ”avtal om underlåtenhet” vilket 
innebär att Ann Irene skall skriva på en handling där hon skall betala en ansenlig summa 
pengar och förpliktiga sig att inte använda de av henne införskaffade bilder, mail adresserna 
etc allt arbete som Ann Irene lagt ned är nu hux flux i ägandet av Christoph firma i konkurs.  
 
Ann Irene skulle inte ha skrivit på underlåtenhets avtal då den är fel adressat. Det är inte Ann 
Irene i Hamburg som är den rättmätige mottagaren utan firman i Sverige. 
Juridiska finter är folket inom Sverige turism inte vana vid, där man oftast tror det bästa,  
”die dumme Schweden” har fått ännu ett ansikte till.  
 
Nu kan man enkelt konstatera, allt som kan gå fel blir också fel. Advokaten Sabine kör en 
fräckis då hon ser att Ann Irene i sin iver att sälja Sverige aldrig brydde sig om att särskilja 
sina bilder, mailadresser från de som Christoph möjligen kan ha anspråk till. 
Advokaten sabine bryr sig inte om att Treffpunkt Schweden inte alls har sitt säte i Tyskland 
utan i Sverige och där gäller svenskar lagar som till skillnad från Tyskland tillåter Ann Irene 
använda sig av mail adresserna.  
Slirpelle till advokaten Sabine kör istället saken mot Ann Irene personligen som är boende i 
Hamburg, det är helt fel, men Ann Irene med nu sina 79 år får skrämselhicka och förstår inte 
juridiken, och att det egentligen är Christoph som gör en olaglig aktion och har lakej 
advokaten Sabine från Berlin och då kan man skrämma folk och få dem att acceptera även 
olagligt agerande.  
 
Jag blev inkopplad i ärendet när det som oftast är försent och det blir ju inte bättre av att alla 
möjliga experter dyker upp med kanske inte alla gånger de bästa råden och så är det en 



ekonomisk fråga hur mycket man vill och kan spendera i advokatarvoden, varför det kan vara 
bättre med en uppgörelse och komma ur situationen, den väg Ann Irene valde.. 
 
Christoph fick en summa pengar utöver de stulna pengarna som handlar om en kvartsmiljon 
av Ann Irene där han utnyttjade sina tyska juridiska kunskaper som Ann Irene totalt saknar. 
 
Det finns för alla som söker sig till den tyska marknaden ett gott råd se upp med ”bländare, vi 
har en till i Hassler) och nu Christoph Heyn som med alla tricks lurar bokstavligen en dam på 
79 år som gjort honom till det han är utan att blinka. 
Det finns fler komisk heter när Christoph använder sig av stulna mailregistret som kom till på 
grund av Ann Irenes arbete, så sänder han från datorn som finns hos Ritz Carlton hotell enl IP 
numret till alla mail mottagare där han skickar ut information som är helt fel, men så brukar 
det bli när girigheten tar över och förståndet finns i bästa fall – i vart fall inte där, där det 
borde vara. Undrar vad Hotell Ritz Carlton har att säga att deras server används för mass 
utskick för saker som inte berör hotell verksamheten, sådant är enl USA lag strikt förbjudet 
kan leda till fängelse och utvisning från USA! 
 
Conversation: Bulk mailings sent from Marriott IP 62.189.228.130 by Ritz-Carlton Employee 
Subject: Bulk mailings sent from Marriott IP 62.189.228.130 by Ritz-Carlton Employee 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
there was a bulk mailing with thousands of emails sent out yesterday (May 10) by your (Ritz-
Carlton) employee Mr. Christoph Heyn, possibly during his work hours, stating the Marriott 
IP address 62.189.228.130 (his place of work) as the sender. 
 
As this seems to be a part of his efforts to apply pressure on his business partner to get a 
financial benefit for him and his company Tourismgate GmbH, in bankruptcy and as this is 
giving false statements about his business partner, I'm preparing legal action. 
 
I need to know if The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C,  Marriott International, Inc or any 
other Ritz-Carlton or Marriott companies is supporting these statements which the Ritz-
Carlton employee Mr. Christoph Heyn has possibly sent during his work hours from the 
Marriott IP address 62.189.228.130, or if my legal action should be against Mr. Christoph 
Heyn alone, and unrelated to Marriott in any way. 
 

 
 
2010 nu har Ann Irene med sina snart 80 år -- fått igång sedan en tid tillbaka den nya siten 
 www.Treffpunkt-Schweden.com  
som redan är ett nytt begrepp för den svenska turism i Tyskland med sikte på Sverige. Ann 
Irene Joelsson har sin bakgrund från turism i syd Sverige som bla. Turistansvarig i 
Uppvidinge kommun öster om Växjö i 22 år och det är hennes oförtrutliga arbete som gjort 
Småland berömt i Tyskland, men det vill nog inte alla höra.  
Ann Irene finns sedan 1990 pendlande mellan Hamburg och Sverige. 
 
Ann-Irene Joelson 
Tegelweg 205 
22159 Hamburg 
Email; annirene@treffpunkt-schweden.com  



 
Tel.--+49  (0) 40 6433108 
Fax. + 49 (0) 40 6452535 
  
Var med du också och köp Årskalendern 2011 som är utsökt bra! 
 
Nu finns den nya års kalendern att beställa från Ann Irene Joelsson  
Ta dig en titt på ett förstklassigt arbete: 
http://treffpunkt-schweden.com/schweden-kalender-2011 
 
Beställ den nu, du kan få den med eget tryck och så sänder du almanackan till dina kunder och 
vänner. 
Ett bättre stöd kan du inte ge en kämpe som Ann Irene. 
 
Sedan någon vecka går Christoph ut och låtsas som inget hänt och be dig beställa den av 
honom gjorda kalendern. Gör det inte det är vad jag kan uppmana dig till. 
Det är aningslösa turister som skickar in bilderna utan att Christoph betalar ett öre och de som 
skicka bilderna är i tron att det är till Ann Irene man sänder dessa. 
 
Det är inte enkelt för entreprenörer som Ann Irene, det är ju inte svårt att förstå att hon inte 
hade en tanke på att Christoph som nästan var som hennes son skulle bete sig på detta vis. Det 
är en lärdom för alla.  
 
Nu hoppas jag att VisitSweden som hittills sett henne mest som en konkurrent tar till sig Järn 
Ladyn och hennes kompetens. Det finns ingen bättre och kunnigare person som ger Sverige 
den fina bild som omvärlden och då speciellt tyskarna har om Sverige. 
 
Vem kan vara mer lämpad än Ann Irene vara med och hyllas till Stora Turismpriset 2011, det är 
insatser utan bidrag, utan lobbying och ge 1000% utdelningen för de som anlitar sig av Ann Irene och Martin utan att 
skattebetalarna bidragit med ett enda korv-öre.. 

 
Den som inser Ann Irenes förtjänster sänd mail och föreslår henne till Stora Turismpriset 
2011, mottagaren är: 
Jan Lundin, VD, RTS  
Mail: jan.lundin@rts.se 

Tel: 08-692 65 85, 070-458 27 29 
 
…och lansera henne som kandidat för 2011 till Stora Turism priset, det finns få kandidater 
som denna Järn lady! 
 
Toni Schönfelder,  
…och nu Christoph och slingerbull advokaten sabine wildfeuer kan ni ta en match med mig så 
skall vi väl se om inte Christoph blir betalningsskyldig för en kvartsmiljon kronor och så skall 
vi se om Ritz Carlton är road av att ha en medarbetare som använder sig illegalt av deras 
server, som driver på osanningar ett case mot en 80 årig dam. Och så skall vi fråga 
amerikanska departementet of justiz vad dom har att säga om missbruket av Ritz Carltons 
server för mass utskick för eget bruk! Du kan börja packa bäste Christoph medans du går fri 
och kan lämna landet. 
 
 



Detta är en kronologisk sammanfattning på tyska som togs fram men slingerbult akrobaten 
till advokat inte brydde sig om. 

Die Wahrheit in Kurzform 

1. SwedenGate.de war ein gemeinsames Projekt von Ann-Irene und Christoph, eine 
Partnerschaft.  

2. Christoph lässt SwedenGate.de sterben, er hat andere berufliche Pläne.  
3. Ann-Irene will notgedrungen alleine weitermachen  
4. Christoph blockiert. Er hat die formaljuristische Kontrolle über den Namen 

SwedenGate.de  
5. Christoph missbraucht Sie um Druck auf Ann-Irene auszuüben  

TourismGate GmbH i.L ( i konkurs) 
 
Von SwedenGate zu Treffpunkt-Schweden 
Eine halbwegs chronologische Auflistung 
 
1) Im jahre 2000: SwedenGate wird von Christoph und Ann-Irene aufgebaut (stand 
so bis vor kurzem auch noch im Impressum von Swedengate.de). Den technischen 
und den organisatorischen Teil hat Christoph übernommen. Ann-Irene kümmert 
sich um Verkauf und Kundenpflege. 
 
2) Ann-Irene verhilft Swedengate zu Werbekunden, vor allem in Schweden. Die 
Einnahmen tragen wesentlich zur Finanzierung von Christophs Studium bei, Ann- 
Irene begnügte sich mit der Freude über den Erfolg ihres gemeinsamen "Babies". 
 
3) Durch den Erfolg des Projektes wird 2005 dafür eine GmbH gegründet. Ann- 
Irene lässt sich aber nicht in die GmbH eintragen, da sie den mit einer GmbH 
verbundenen Formularzirkus etc. nicht mehr auf sich nehmen will. 
 
4) Damit Ann-Irene doch wenigstens ein bisschen am finanziellen Erfolg teilhaben 
kann wird Sie als Mitarbeiterin eingetragen. Durch die negativen steuerlichen 
Auswirkungen dieses Nebenverdiensts auf ihre Rente erweist sich dies als 
finanziell unsinnig und wird schnell wieder beendet. Ann-Irene arbeitet trotzdem 
voll weiter mit 
 
5) Ganz offensichtlich wird SwedenGate seit 2005 immer weniger aktualisiert (von 
Christoph), seit 2006 sind gar keine Aktualisierungen erkennbar, bis auf 
automatische Newsfeeds und geldbringende Kalenderverkaufsaktionen. Auch der 
für die Kunden so wichtige Newsletter, in dem Aktuelles über ihre Aktivitäten 
berichtet werden soll, leidet. (Zuletzt, 2009, wurde er nur 2 mal - im Januar und im 
Juni 2009 - statt der versprochenen 52 mal versendet.) 
 
6) Immer wieder versucht Ann-Irene verzweifelt Christoph dazu zu bringen die Site 
zu aktualisieren. Ann-Irene ist leider nicht in der Lage dies selbst zu machen da 
sie die dazu nötigen Computer-Kenntnisse nicht hat. Sie erleidet eine 
Rufschädigung bei den schwedischen Kunden, die sie fragen warum die Updates 
nicht gemacht werden, und denen sie ja schlecht sagen kann dass es ihr nicht 
gelingt Christoph dazu zu bringen sie gewünschten Updates zu machen. 



 
7) Christoph kassiert weiter jedes Jahr, ohne Updates durchzuführen. 
 
8) Die Kunden beklagen sich bei Ann-Irene darüber dass ihre E-Mails von 
Christoph nicht beantwortet werden, dass die Broschürenbestellungen nicht die 
aktuellen Broschüren zeigen sondern mehrere Jahre alte Broschüren, und dass die 
Partnerseiten nicht aktualisiert werden. Aus Respekt vor Ann-Irene zahlen die 
meisten jedoch weiterhin (an Christoph). 
 
Von SwedenGate zu Treffpunkt-Schweden 
 
9) Ann-Irene erklärt Christoph dass sie seine Untätigkeit nicht weiter decken kann, 
da ihr guter Name darunter leidet, und fordert ihn auf, sie nicht mehr als 
verantwortlich für Marketing etc. auf SwedenGate zu nennen. 
 
10) Christoph löst im Dezember 2009 die TourismGate GmbH auf und bringt sie in 
Liquidation. Dies wird am 5. Januar 2010 beim Amtsgericht Bonn veröffentlicht 
(HRB 13731). 
 
11) Ann-Irene trifft Martin (Januar 2010), und dieser entschliesst sich spontan, ihr 
zu helfen. Er registriert am 24. Januar 2010 die Domain Schweden-Gate.com und 
erstellt ein (nicht öffentliches) "Mock-Up" einer neuen Version von SwedenGate, 
vor allem um Ann-Irene zu zeigen, dass es auch ohne Christoph geht. Begeistert 
von dieser Idee versucht Ann-Irene seitdem Christoph dazu zu bringen sie das 
sterbende Projekt wenigstens alleine weitermachen zu lassen. 
 
12) Christoph ist an sich bereit, das gesamte Projekt an Ann-Irene zu übergeben, 
will sich dies aber von ihr teuer bezahlen lassen. 
 
13) 12.- 14. Februar 2010: Christoph weigert sich nochmals Ann-Irene alleine 
weitermachen zu lassen, es sei denn sie bezahlt ihm eine grosse Summe Geldes, 
so als wäre sie eine dritte, unbeteiligte Person mit kommerziellen Interessen. Ann- 
Irene geht es aber sowieso nicht um Geld, sie will nur dass das Projekt 
Swedengate weitergeht, weiterlebt. 
 
14) Martin lässt eine Begutachtung von Swedengate erstellen. Das Ergebnis ist, 
dass die gesamten Texte von Swedengate veraltet sind, somit nicht verwendbar 
und wertlos. Auch sie Codebasis (HTML) entspricht dem Stil wie in den 
Anfangszeiten des Internet codiert wurde, auch sie ist nicht zu verwenden und 
wertlos. Das meiste Bildmaterial ist klein und unscharf, und somit ungeeignet für 
eine moderne Website. Das einzig wertvolle an Swedengate ist der Domain Name, 
dadurch dass er gut in den Suchmaschinen platziert ist. Daneben besteht noch ein 
bedeutender Wert in den guten Kontakten von Ann-Irene zu fast allen Kunden, 
denn es war ja sie die diese angeworben und betreut hat. Aber Ann-Irene gehört 
ja nicht zum Swedengate Inventar, Christoph kann also nicht Ann-Irene an Ann- 
Irene verkaufen. Kurz: Martin: rät Ann-Irene vom Kauf ab. 
 
15) Ann-Irene versucht Christoph dazu zu bringen sie das sterbende Projekt doch 
noch weitermachen zu lassen. Ann-Irene versucht immer wieder telefonisch mit 
Christoph in Kontakt zu kommen um eine Übergabe des Projektes an sie zu 



besprechen. Martin erstellt im Vorgriff auf eine Einigung zwischen Christoph und 
Ann-Irene vorsorglich eine Neu-Version von Swedengate mit moderner Code-Basis 
und einem frischeren Design.  
 
16) Christoph weigert sich weiterhin Ann-Irene alleine weitermachen zu lassen. 
Martin erkennt dass Christoph dass Projekt Swedengate lieber sterben lassen wird 
als Ann-Irene alleine weitermachen zu lassen, es sei denn sie bezahlt ihm für ihre 
eigene Aufbau-Arbeit an Swedengate viel Geld. 
 
17) 4. April 2010: Martin schreitet zur Tat und stellt Treffpunkt-Schweden.com im 
Internet bereit. 
 
18) 7. April 2010: Christoph droht mit juristischen Aktionen aller Art, es sei denn 
er bekommt Geld. 
 
19) Martin erklärt Christoph dass er Treffpunkt-Schweden.com an die Nachfolge- 
Organisation von Tourismgate GmbH übergeben wird, sollte Christoph und Ann- 
Irene doch noch eine Einigung finden. 
 
20) Christoph fordert über seinen Anwalt diverse Unterlassungserklärungen, 
einmal von Martin, aber auch von Ann-Irene. Dies geschah während eines 
Krankenhausaufenthaltes von Ann-Irene, der Christoph bekannt war. Demzufolge 
reagiert Ann-Irene nicht schnell genug, und Christoph schiebt sofort, am 18. Mai 
2010, einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen Ann-Irene nach. Diese wird 
am 19. Mai erteilt und am 26. Mai 2010 zugestellt. 
 
21) Am 27. Mai 2010 bestätigt Christoph über sein Anwaltsbüro dass auf 
Treffpunkt-Schweden.com kein Material gezeigt wird, für das Christoph das 
Urheberrecht besitzt. 
. 
... 
================================================= 
 
Zur Erklärung von Christophs Verhalten hilft es zu wissen, dass Christoph die 
Rückzahlungen für einen Privatkredit von über 70.000 €, den er von Ann-Irene 
bekommen hatte, vor zwei Jahren mit fadenscheinigen Ausreden eingestellt hat. 
Offen sind noch knapp 20.000 €. Hätte er die Zahlungen planmäßig durchgeführt, 
wäre der komplette Kredit jetzt abbezahlt. 
Christoph ist anscheinend nicht bereit, an Ann-Irene irgendwelche Zugeständnisse 
zu machen wenn diese nicht beinhalten dass er den Restbetrag des Kredits nicht 
mehr zurückzahlen muss. 
 
 
 


