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Tantō
Mu mei
Sugata
Nagasa ha
Moto haba
Moto kasane
Sori
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago
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:
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hira zukuri, ihori mune
9 sun 5 bu, 29 cm
2,4 cm
0,7 cm
wazuka
10,3 cm
dichte ko itame
nie deki, suguha yakidashi, gunome ko gunome
o maru kaeri
ubu, kata yamagata saki, kesho yasurime, 1 mekugi ana

Deze tantō wordt in het Tokubetsu Kichō Tōken certificaat van Shōwa 48e jaar 6e maand 23e dag,
no.290044, toegeschreven aan Heki Kanetsugu.
Deze tantō is gemaakt door de smid Kanetsugu, hij is de 8e generatie KANETSUGU van de
provincie Inaba, de huidige prefectuur Totori, die de zokumiyō van Naosukejō en Ninohira had.
De Nihontō Meikan van Homma Kunzan sensei en Ishii Masakuni sensei maakt melding van 2 smeden
die onder de naam HEKI KANETSUGU werkzaam zijn geweest.
De ene heette Naosukejō (Keiō-periode, 1865-1868) en de andere Ninohira (Meiji-periode, 1868-1912).
De laatst genoemde was een afstammeling v.d. 12e generatie KANESAKI en een leerling van Yokoyama
Sukekane, hij verhuisde in 1886 naar Tōkyō, en overleed op 8 februari 1910 op de leeftijd van 71 jaar.
Fujishiro Yoshio sensei en Shibata Mitsuo sensei behandelen uitsluitend Naosukejō, die zij kwalificeren
als chū jō saku klasse. Iimura Kashō's ranglijst in de Shinshintō Taikan noch Tokunō Kazuo's Tōkō
Taikan maakt van deze smid melding. Echter, volgens Fujishiro sensei en Shibata sensei was Naosukejō
degene, die afstammeling was v.d. 12e generatie Kanesaki. De door de eerstgenoemde afgebeelde
oshigata vermeldt bovendien de datum Meiji 20 (1908) en de plaats Tōkyō. Het moet dus om één en
dezelfde persoon gaan die zowel Naosukejō als Ninohira heeft geheten.
In Hawley staat hij onder kan 2673 en kan 2674 vermeld, deze geeft hem 10 punten als waardering.
Iimura Yoshiaki vermeld hem in zijn Tōken Yoran en waardeert hem met 360 punten en deelt hem in als
chū jō saku smid. Ook Shimizu Osami vermeld hem in zijn Tōshō Zenshū.
De Kanesaki van wie Kanetsugu de 12e generatie afstammeling was, was een v.d. KANESAKI’s in de
provincie Mino. Wellicht daarom maakte Kanetsugu ook zwaarden in de Mino-stijl.
De voorgaande 7 generaties Kanesaki’s in Inaba signeerden eerst met Kanetsugu, om die naam
naderhand te wijzigen in Kanesaki. Alleen de 8e generatie, de hier besproken smid, heeft dat niet
gedaan. Hij zou voordien Kanehira geheten hebben.
Kanetsugu werd in 1855 door Heki Hirojirō, de 7e generatie Kanesaki in Inaba, geadopteerd.
Omdat zijn adoptief vader ziekelijk was, ging hij in 1856 op de leeftijd van 17 in de leer bij Yokoyama
Sukekane in Osafune, bij wie hij tot 1858 bleef, om vervolgens in 1859 naar Edo te gaan waar hij
leerling werd van Takahashi Naganobu.
In 1862 na de dood van Hirojirō volgde hij deze op als smid van Heer Ikeda van Totori.
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