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Objektene denne gang er en rekke galakser som befinner seg i den sørlige delen av det uanseelige 

stjernebildet Jakthundene (Canes Venatici). Stjernebildet ligger under draget til Karlsvogna (som er del av 

det mye større stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major). På vårparten står objektene fin til, høyt på sør-

himmelen. Det er fire flotte Messiergalakser her (M51, M63, M94 og M106), men disse er beskrevet i 

tidligere utgaver av spalten (se Corona 2014/1 og 2017/4). Her skal vi derfor konsentrere oss om andre 

fine galakser. 

 

NGC4111 – Galakse 
Dette er en lentikulær galakse som sees fra kanten. 

Lentikulære galakser er en mellomting mellom spiralgalakser 

og elliptiske galakser og mangler spiralarmer (se Corona 

3/2005 for mer om galakser). NGC4111 er svært langstrakt 

(4.4x0.9’) og har lysstyrke på 10. 7 mag. I et mindre teleskop 

(8-10 tommer) sees en lyssterk kjerne med en avlang halo.  

 

 

 

NGC4214 - Galakse 
Dette er en irregulær galakse med en temmelig stor utstrekning 

(10.0x8.3’) og lysstyrke 9.8 mag. Den er således vanskelig å se i i 

mindre teleskoper enn 8-tommere. Galaksen sees som en rimelig 

homogen «tåkedott» i teleskopet med en viss avlang form. Galaksen 

inneholder noen enorme gasskyer der det dannes mengder av nye 

massive stjerner. De kommer fint fram på fotografier men krever store 

«lysbøtter» og gode forhold for å kunne sees visuelt. 

 

 

 

 



NGC4490 - Galakse 
 

 

NGC4490 befinner seg drøyt en halv grad øst for  Canum Venaticorum 

og er således lett å finne. Galaksen har en dråpeform, noe som skyldes 

påvirkning fra den mer lyssvake naboen NGC 4485. NGC4490 har 

lysstyrke 9.8 mag og utstrekning 6.4x3.3’. Dette gjør den greit synlig i 4-6 

tommers teleskoper. NGC 4485 derimot har lysstyrke 11.9 mag og har 

utstrekning 2.7x2.3’. Den krever nok minst 8-tommers teleskop for å sees. 

Avstanden mellom galaksene er bare 3 bueminutter. 

 

 

 

 

NGC4618 - Galakse 
NGC 4618 er en spesiell stavspiralgalakse, idet den har bare en større 

spiralarm. Dette skyldes at den er påvirket av nabogalaksen NGC4625 

som befinner seg bare 8 bueminutter mot nord. NGC 4618 har lysstyrke 

10.8 mag og utstrekning 4.1x3.2’. Den sees derfor greit i et 6-8 tommers 

teleskop. For å se spiralarmen kreves det gode forhold og minst 16-

tommers teleskop. NGC 4625 har lysstyrke 12.3 mag og utstrekning 

1.4x1.3’. Denne kan sees med en 8-tommer dersom forholdene er gode. 

 

 

 

 

 

NGC4631 og NGC4656-57– Galakser 
Dette er et svært så interessant galaksepar i den sørligste 

delen av stjernebildet. Avstanden mellom de to er kun en 

halv grad slik at de er i samme synsfelt i mange teleskoper. 

NGC4631 som også kalles hvalgalaksen på grunn av 

formen, har lysstyrke 9.2 mag og utstrekning 15.5x3.3’. 

Selv i 8-tommers teleskoper ser galaksen ut som en litt 

usymmetrisk linse.  NGC4656-57 har en krokform, nær-

mest som en hockeykølle, men dette krever minst 12-

tommers teleskop for å kunne sees. Den samlede 

lysstyrken er 10.5 mag og utstrekning er 15.0x3.0 mag. 

 

 NGC5005 og NGC5033 - Galakser 
 

Dette flotte galakseparet ligger drøyt 3 grader vest for  CVn og 

består av to fine spiralgalakser med 41’ avstand. NGC5005 er 

den østligste og har lysstyrke 9.8 mag og utstrekning 5.8x2.8’. 

NGC5033 er noe svakere og har større utstrekning; 10. mag og 

105x5.1’. Sistnevnte har også en mye «løsere» spiralstruktur. 

Begge galaksene kan sees greit i 6-8 tommers teleskoper og i 

samme synsfelt. NGC5033 er tydelig større, men også mer 

lyssvak. Spiralarmene i NGC5033 er ikke synlig selv i større 

teleskoper.  

 
 



Stjernehimmelen mars – juni 2021 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er vårjevndøgn 20.mars kl. 10.37. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette punktet 

vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år der dag og natt er så godt 

som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelkulen der 

himmelekvator (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles 

jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 

 

Det er sommersolverv 21. juni kl. 05.32 NST. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
lengst daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03:03 og går ned først kl. 23:38 denne dagen. Ved Krepsens 
vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen går over 
blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.  
 
Siste natt med astronomisk natt (Sola mer enn 18 grader under horisonten) er 11. april, mens 28. april er 
siste natt med astronomisk tussmørke (sola mer enn 12 grader under horisonten). Etter det er det for lyst 
til å studere annet enn planetene.  
 
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 28. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03 

 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 

13.mars 21.mars 28.mars 4.april 

12.april 20.april 27.april 3.mai 

11.mai 19.mai 26.mai 2.juni 

10.juni 18.juni 24.juni 1.juli 

 

Formørkelser 
Det er total måneformørkelse 26. mai, men denne er ikke synlig fra Norge (maksimum kl. 13.19). 
 
Det er delvis solformørkelse 10. juni. Denne har maksimum kl. 12.46 i Trondheim og da er 39 % av Sola 
dekket. Formørkelsen starter kl. 11.32 og slutter kl. 14.02.  

 

Planetene 
Merkur kan sees på kveldshimmelen fra begynnelsen av mai og nesten ut måneden. Den når største 

østlige elongasjon 17. mai og er da synlig i mer enn to timer etter solnedgang. Den 25. april passerer Merkur 

Venus med bare litt over grads avstand og den 28. mai er Merkur bare en halv grad sør for Venus.  

 

Venus er i øvre konjunksjon (bortenfor Sola) 26. mars og er da drøyt en grad sør for Sola. Den dukker opp 

på vesthimmelen etter solnedgang mot slutten av april og får som nevnt over, selskap av Merkur den 25. 

april og igjen den 28. mai. Planeten er iøynefallende utover i mai, men siden ekliptikken flater ut mot 

sommeren, vil den stadig komme lavere på himmelen og bli vanskelig å se i juni fordi den er så lavt på 

himmelen. 

 

Mars står på kveldshimmelen i nesten hele perioden, men blir raskt svakere etter som den fjerner seg fra 

oss. Diameteren er også etter hvert svært liten. 1. mars er diameteren 6" og lysstyrken 0.9 mag, 1 april er 

tallene 5.3" og 1.3 mag, 1. mai er de 4.6" og 1.6 mag og 1. juni er de 4.2" og 1.7 mag. Det er nesten umulig 

å se noen detaljer på overflaten når planetskiven er så liten. 

 



Jupiter og Saturn dukker opp i horisonten i sørøst i løpet av mai, men står kun 1-2 grader over fri horisont 

selv i juni. De vil stå bedre til utover høsten.  

 

Uranus og Neptun er ikke synlige i denne perioden. 

 

Dvergplaneten 4 Vesta står fint til i stjernebildet den bakre del av Løven (Leo) fra mars til mai. Lysstyrken 

er 6.2 mag den 20. mars, og avtar til 7.4 mag mot slutten av mai. Som beskrevet i en artikkel i dette 

nummeret, så kan det lønne seg å tegne eller fotografere feltet der Vesta befinner seg og så se hvilken av 

«stjernene» som har flyttet på seg. Det kan være et artig prosjekt å følge Vesta utover våren. Med 

fotografering kan jo bildene legges oppå hverandre også og få fram den fine sløyfen planeten danner på 

himmelen og som vist på kartet under.  

 

 
Banen til dvergplaneten Vesta i perioden 20. mars til 6. juni. Det er to dager mellom hvert punkt på sløyfen. 
 
 


