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En spindel 
på himlen
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För den som kommit ett stycke söderut på vårt klot 
kan våra granngalaxer, de magellanska molnen, 
vara en anslående syn. Som små diffusa moln 

ligger de där, fast förankrade vid stjärnhimlen och 
deltar i dess rörelser. 

Stora magellanska molnet ligger väsentligen i stjärn- 
bilden Svärdfisken. Det kallas en oregelbunden galax, 
av somliga dock ansedd som någon form av stavspi-
ralgalax. Avståndet dit är ca 170 000 ljusår. I galaxens 
utkanter ligger en väldig nebulosa. Det är Tarantelne-
bulosan, som även den kan ses för blotta ögat som en 
rödaktig fläck på randen av det stora molnet.

Nebulosan har fått sitt namn på grund av sitt 
spindelliknande utseende. En tarantel är nämligen 
”benämning på vissa sydeuropeiska vargspindlar” 
enligt uppslagsboken. Och tarantlarna har fått sitt 
namn från staden Taranto i Apulien vid Italiens klack. 
Dessa spindlar är dock inte stora som många tror,  
de är bara 30 mm långa och därför knappast några  
jättespindlar. Men Tarantelnebulosan på himlen, den  
är jättelik, omkring 1 000 ljusår tvärsöver.

Bilden på detta himmelska djur har tagits vid 
Paranalobservatoriet i Chile med det s.k. Very Large 
Telescope. Förutom de spindelbensliknande nebulosa-
stråken kan man se den centrala stjärnhopen R 136,  
endast 2–3 miljoner år gammal, vilket är mycket  
ungt med astronomiska mått mätt. Uppe till höger 
syns en annan stjärnhop, Hodge 301 kallas den, och  
den påstås vara omkring 20 miljoner år gammal. De  
tyngsta stjärnorna i denna hop har redan exploderat  
som supernovor och spritt sina gashöljen vida om-
kring. Tre superjättestjärnor står i tur att explodera när  
som helst …                                                                               ♦


