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Wakizashi
Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Kissaki ha
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago
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Mu mei
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shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki, funbari, koshi sori
57,5 cm
1,3 cm
3,0 cm
2,2 cm
0,6 cm
0,45 cm
3,3 cm
15,4 cm
ō mokume, gemengd met “stromende” masame
nie deki, nioi guchi fukashi, op suguha gebaseerde ō notare,
nijūba, sunagashi, ko ashi
: ō maru, notare komi, hakikake, kaeri asai
: ubu, ha agari kuri jiri, 1 mekugi ana, moeilijk te onderscheiden yasurime,
misschien katte sagari

Dit zwaard heeft een Kicho Tōken certificaat, no.141239, gedateerd Shōwa 43.4.23, 1968.
Het wordt toegeschreven aan Yasutomo.
Er zijn 9 generaties Yasutomo actief van 1600 tot 1848.
Als men gaat zoeken naar deze smid komt men uit op nidai Yasutomo (yas 456).
Hij signeerde eerst met Nagashige (nag 101).
Hij werkte in Rikuzen kuni van 1600 tot 1656.
Wanneer zijn vader, shōdai Yasutomo (yas 455) komt te overlijden in Shōō 3, 1654, veranderd
hij zijn nanori in Yasutomo.
Zijn familienaam is Norime, zijn eigennaam is Gosaemon en Tashirō.
Hij had de titel van Settsu no Kami.
Hij wordt tot de Mutsu Sendai Kunikane school gerekend.
Ook werkte hij in de Hōjōji school, hij was een leerling van Yamato no Kami Yasusada
(yas 378), met wie hij ook gezamenlijk werkte.
Dit zwaard is volledig in zijn stijl vervaardigd.
Hij werkte voornamelijk in Shintō toku den. Weinig sori en een dikke kasane.
Hij maakte masame gemengd met een groffe mokume hada, chu mokume met masame.
Zijn hamon bestond uit een ongelijke nie, nioi deki suguha, gunome, gunome midare, ō midare,
ko notare, er zijn ashi in zijn werk.
De bōshi is ko maru met een lange kaeri en hakikake.
Bij zijn Nagashige mei gebruikt hij de kanji ichi en een chrysanteum mon.
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Hij was in dienst van de Date familie en als zodanig werkte hij samen met de Daimyō Date
Tsunamune bij het maken van zwaarden, ook werkte hij samen met Yasunao (yas 287)
(dit is nidai Yamato no Kami Yasusada) (yas 379).
Hij werkte in Sendai, Kofu en Shinagawa.
Deze niet onverdienstelijke smid krijgt van Hawley 60 en van Iimura sensei 800 punten,
de Tōken Kakaku Jiten kent hem een waarde toe van 3 miljoen Yen.
Volgens het systeem van Fujishiro sensei wordt hij tot de jō saku klasse gerekend.
Zijn zwaarden worden als wazamono beoordeeld.
Heisei 19.03.08

義良塩
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