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Dai Katana

Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Moto kasane
Saki haba
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago
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No.532

Mu mei

shinogi zukuri, ihori mune, ō kissaki
90,5 cm
2
cm
3,69 cm
0,84 cm
2,87 cm
itame masame, ji nie
nie deki, gunome midare
midare komi
ubu, kuri jiri saki, 1 mekugi ana

Deze katana heeft een Hozon kanteisho van de NBTHK.
Het wordt toegeschreven aan 高橋長信 Takahashi Naganobu.
Hij is geboren in 文化十四年九月十八日生 Bunka ju yon nen ku gatsu ju hachi hi, 1817,
in 三分一出雲 Sanbuichi Izumo als tweede zoon van de boer Sezaki Heisuke 瀬崎平助.
Als kind werd hij Zunzo 善造 genoemd, hij veranderde zijn eigennaam in 理兵衛 Ribe.
Hij is overleden op 明治十二年五月二十日没 , 六十四歳 Meiji ju ni nen go gatsu ni ju hi, 20 mei
1879, 64 jaar oud.
In 文政十二年 Bunsei 12, 1829, werd hij een leerling van de 15e generatie 幸之助冬廣
Konosuke Fuyuhiro, later werd hij ook zijn adoptief zoon.
Hij signeerde eerst met Fuyuhiro, als zodanig is hij de 17e generatie.
In 天保九年 Tenpo 9, 1838, in opdracht van zijn Daimyō verhuisde hij naar 江戸 Edo, om daar
onder Chounsai TSUNATOSHI 長運齋綱俊 te gaan studeren.
Na daar 2,5 jaar te hebben gestudeerd veranderde hij zijn nanori in 天保十二年 Tenpo 12,
1841, in Takahashi NAGANOBU 高橋長信.
Nadat hij onder Tsunatoshi heeft gestudeerd treed hij in dienst van de DaimyÇ 松平定安
Matsudaira Sadayasu van 出雲国 Izumo kuni.
Hij was zwaardsmid bij de Matsue clan, als zodanig trok hij zich in 1865 terug.
Vanwege het Sword Abolishment Edict in 明治九年 Meiji 9, 1876, stopte hij als smid.
Op latere leeftijd keert hij terug naar zijn geboorteplaats 松江 Matsue.
Van hem is bekend dat hij zeer lange zwaarden maakte.
Hij maakte een ken van 150cm in 安政三年 Ansei 3, 1856, welke nog steeds in de Komyoji hall
in de Naritasan Shorinji tempel hangt.
Hij wordt tot de jō saku klasse gerekend.
Zijn zwaarden worden beoordeeld als Saijō ō wazamono.
Vlgs. De Hr. W.M.Hawley signeerde hij op ongeveer 84 verschillende manieren en nooit twee
maal hetzelfde. Soms signeert hij aan omote in kaisho mei en aan ura in gyoshi mei
Heisei 20.11.13
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