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Katana
Mei

: 肥前国住廣任
Sugata
Nagasa ha
Kissaki ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Nakago ha
Nakago sori
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago

No.549

Hizen kuni ju Hiroto

: shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki nobiru
: 63,5 cm
: 3,8 cm
: 1,7
cm
: 3,23 cm
: 2,19 cm
: 0,71 cm
: 0,54 cm
: 14,8 cm
: 0,2 cm
: itame met hier en daar enige mokume, ji nie jifu, utsuri
: nie deki, nioi guchi saeru, suguha hotsure, ko ashi
: sugu chu maru kaeri
: suriage, kiri jiri saki, sujikai yasurime, 1 mekugi ana

Deze katana heeft een Hozon kanteisho, no.342763, van de Nihon Bijutsu Hozon
Token Kyokai, gedateerd Heisei 8e jaar 3e maand 28e dag, 1996.
Er zijn twee generaties bekend welke de nanori Hiroto hebben gebruikt.
Deze katana is gemaakt door shōdai Hiroto.
Shōdai (hir 441) was een zoon van shōdai Yukihiro (yuk 98).
Hij gebruikte de familienaam 橋本 Hashimoto en de eigennamen 木七兵衛
Kishichibei, 彌七兵衛 Yashichibei, 彌七兵衛掾 Yashichibeijō en Kabei.
Hij zou de titels hebben gehad van 越中掾 Etchu no Jō, 越中大掾 Bitchu Daijō,
備中掾 Bitchu no Jō en 遠江守 Tōtōmi no Kami.
Hij is overleden in 享保十―年没 Kyōhō ju ichi nen, 1726. Niet bekend is wanneer
hij geboren is, daar Yukihiro op 天和三年五月二十七日没, Tenna san nen go
gatsu ni ju shichi hi, 1683 kwam te overlijden moet dit in ieder geval uiterlijk in 1684
zijn geweest.
Nidai Hiroto zou zijn zoon zijn geweest, hij gebruikte de eigennaam
Kouemon en 虎右衛門掾 Kouemonjō.
Hij is overleden in 寛保三年没 Kanpō san nen, 1743.

虎右衛門

Beiden smeden worden volgens het classificatie systeem van Fujishiro sensei tot de chu jō saku klasse van
zwaardsmeden gerekend. Gezien de titels welke shōdai heeft gekregen is dit wel een vreemde zaak, men
zou verwachten dat deze smid minimaal tot de jō saku klasse gerekend zou moeten worden.
Op de Hizen-tō kanshokai welke in het verleden door de NTV is georganiseerd was een wakizashi te
bewonderen welke destijds door de Hr. Han Bing Siong aan nidai werd toegeschreven. Helaas is er hiervan
geen beschrijving gemaakt en opgenomen in de serie Japanse zwaarden in Nederlands bezit.
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