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Denne gangen skal vi ta 

for oss noen åpne stjerne-

hoper i Cassiopeia. 

Stjernebildet står nær 

senit på vinteren og står 

således ideelt til. Cassio-

peia inneholder svært 

mange åpne stjernehoper, 

noe som skyldes at det 

befinner seg i Melkevei-

båndet. Mange av hopene 

er lyssterke og egner seg 

således til prismekikkerter 

og små teleskoper. De 

som jeg finner mest 

interessante er nummerert på kartet. 

M52 
Kanskje den flotteste hopen i Cassiopeia og er lett å finne ved å doble forbindelseslinjen mellom  og 

 Cassiopeiae. Hopen inneholder mer enn 100 stjerner som er godt komprimert. Samlet lysstyrke er 

6.9 mag, mens stjernene er av 9-13 mag. Hopen er flott i alle typer instrumenter! Like vest for hopen 

ligger NGC 7635, også kjent som Bobletåken. Denne emisjonståken er så vidt synlig i 8-10 tommers 

teleskoper ved gode forhold. 

 

M103 
Denne tette, lille hopen befinner seg en grad øst for  Cassiopeiae. Hopen består av ca. 25 forholdsvis 

lyssterke stjerner innenfor et område på 6’. Samlet lysstyrke er 7.4 mag. Dette er en flott hop for små 

teleskoper. 

 

NGC 654, 659 og 663 
Innen for et område på 0.5 x 1 grader, like øst for 

M103, finner en tre fine stjernehoper. I en større 

prismekikkert eller mindre teleskop med lav 

forstørrelse, kan en få alle tre inn i samme synsfelt (se 

bilde)! NGC 654 (t.v. i bildet) er en lyssterk (6.5 mag), 

tett ansamling av 60 stjerner, NGC 659 (t.h. i bildet) 

inneholder 40 relativt tett samlede stjerner, men er 

relativt lyssvak (7.9 mag). NGC 663 (midt i bildet) 

inneholder 80 stjerner mer spredt og har en samlet 

lysstyrke på 7.1 mag. 

 

NGC 7789 – Caroline Herschels hop  
Dette er en svært rik, men relativt lyssvak stjernehop. Den ble oppdaget av William Herschels søster 

Caroline, derav navnet. Hopen kan skimtes i prismekikkert, men kommer først til sin rett i litt større 

teleskoper (8-tommer og større). Den inneholder mer enn 300 stjerner innenfor et område på 15’ og 

mange av disse kan sees i større teleskoper. I 14- og 15-tommerne på observatoriet er dette et 

fantastisk syn! 

 

NGC 436 og 457 
Disse to fine hopene ligger mindre enn en grad fra hverandre og kan sees i samme synsfelt 

ved lav forstørrelse. NGC 436 er temmelig lyssvak (8.8 mag), men tett ansamling av 30 

stjerner. NGC 457 er mye rikere (80 stjerner) mer lyssterk (6.4 mag) og dermed en av de 

flotteste hopene i Cassiopeia.  


