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Denne gangen dreier det seg om to flotte galakser og to kulehoper like under Store Bjørn (Ursa Major). 
Objektene står svært fint til høyt på sørhimmelen nå på vårparten. 

M51 – Galakse 
Dette er en av de flotteste 
galaksene på nordhimmelen. 
Med lysstyrke 8.4 mag og 
utstrekning på 8 x 7 buemin-
utter, er den godt synlig selv i 
et lite teleskop. Like nord for 
M51 ligger satelittgalaksen 
NGC 5195 som også sees 
lett. Med et 8-tommers tele-
skop kan spiralstrukturen 
skimtes ved gode forhold, 
noe som er rimelig greit med 
et ennå større teleskop. ga-
laksen finner en greit nær den 
øverste tredjedelen av forbin-

delseslinjen mellom η UMa 

og α CVn.  

 
 
 
 

M51 og NGC 5195, fotografert gjennom 80 mm teleskop av for-

fatteren.  

 
M63 – Galakse 
 En annen av de fine galaksene i dette området av himme-
len er M63. Denne finnes nær den nederste tredjedelen av 

forbindelseslinjen mellom η UMa og α CVn. Lysstyrken er 8.6 mag, mens utstrekningen er 14 x 8 
bueminutter. Den er altså noe større enn M51. I et lite teleskop ser man en stjernelignende kjerne omgitt 
av en stor tåkesky. I et større teleskop blir skyen nærmest granulær, mens de tette spiralarmene sees kun 
på fotografi. 
 

M3 – Kulehop 
M3 er en av de aller flotteste kulehopene på nordhimmelen. Lysstyrken er 6.3 mag. og utstrekningen 18 
bueminutter.  Den er således lett synlig i en prismekikkert. I et 8-tommers teleskop og stor forstørrelse 
kan en nesten oppløse hopen helt inn til kjernen i myriader av stjerner! Hopen er kanskje lettest å finne 

ved å ta utgangspunkt i stjernen β Leonis Minoris. 
 

NGC 5466 – Kulehop 
Denne kulehopen er en utfordring selv i et 8-tommers teleskop. Lysstyrken er oppgitt til 9.0 mag, men 
stjernene er lite konsentrert og de sterkeste kun av 11. mag. Hopen befinner seg ca. 5 grader øst for den 
mye mer imponerende kulehopen M3. 
 
 
  


