Kristinaleden, vägbeskrivning
Till varje led finns en karta och ett häfte med korta reflektioner.
OBS! Leden är utmärkt i naturen, men våra stolpar har en tendens att få fötter och flytta på
sig. Därför kan det vara svårt att hitta om man inte tidigare gått sträckan. Kartan är korrekt.
Vi rekommenderar att man provgår sträckan i förväg om man skall leda en grupp. Här är en
detaljerad vägbeskrivning till leden.
Kristinaleden är utmärkt i naturen med Pilgrimscentrums röda symbol.
Kristinaleden följer asfalterade och grusade vägar och fungerar med barnvagn, rollator eller
cykel.
Vi har valt att kalla denna väg Drottning Kristinas Pilgrimsled för att hon hade stor anknytning
till Tyresö då en av hennes förmyndare, Gabriel Oxenstierna, bodde på Tyresö slott. Hennes
första officiella framträdande var på dennes begravning år 1641 då Tyresö kyrka skulle
invigas. Kristina gjorde stora livsavgörande val i livet. Hon var älskad och hatad. Hon valde
sina egna vägar och följde förmodligen till stor del sitt hjärta. Trots att hon levde i en annan tid
finns mycket att spegla sig i och reflektera kring för en människa som lever idag. Alla har vi
saker i livet vi brottas med och alla måste vi välja vår väg. Ibland kanske vägen väljer oss.
Kristinas liv kan vara en språngbräda för oss att ta sats emot för att reflektera kring hur vi
själva lever våra liv, vilka val vi gör och har gjort och om det finns saker vi vill göra upp med.
Kristinaleden börjar på Kyrkvägen utanför Pilgrimscentrum och går mot Brakmarsvägen, sedan
följer leden Brakmarsvägen fram till Rakstabadet och Raksta kiosk. Här följer Kristinaleden
Rakstavägen upp till korsningen med Ullbergsvägen. Sedan följer leden Ullbergsvägen till
korsningen till Spindelvägen. Leden fortsätter Spindelvägen ner till Rundmarsvägen och porten
in till Tyresta nationalpark. Leden följer Rundmarsvägen in i nationalparken. Fortsätt höger i
korsningen Rundmarsvägen-Storskogsvägen. Sedan fortsätter leden rakt fram när de två
följande avtagsvägarna kommer. Sedan tar leden vänster upp i korsningen och följer nu vägen
mot Karlberg. (om du går för långt på Rundmarsvägen finns risk att du kommer till en
översvämmad del av vägen som leder dig till Rundmars gård). Sedan följer leden den största
vägen förbi Karlberg och Oppsätra. Till sist kommer leden fram till Tyresö-Flatensjön och där
går leden över bron. Leden fortsätter sedan åt höger mot Nyfors. Leden följer sedan
Nyforsvägen rakt fram mot busshållplats Nyfors. Leden fortsätter sedan bakom
busshållplatsen längs Alby Skogsväg ner mot Alby. Vid Alby svänger leden ner förbi Uddby
gård och sedan längs Alby sjöväg. Leden går upp för backen och sedan i korsningen med
Fatbursbacken svänger leden ner för Fatbursbacken. Sedan tar leden in på den lilla grusvägen
ner mot sjön Fatburen fram till Brakmarsvägen. Sedan fortsätter leden vänster ner till
Kyrkvägen och är tillbaka vid startpunkten.
Allt gott och bon camino!

