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Wakizashi
Mei:

肥前國住陸奥守藤原忠吉
Hizen kuni ju Mutsu no Kami Tadayoshi

Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Saki ha
Nakago ha
Nakago sori
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
68,3 cm
1,8 cm
3,1 cm
2,1 cm
0,8 cm
0,5 cm
2,85 cm
23,8 cm
0,2 cm
ko itame, ji nie
nie deki, nioi guchi shimaru, chu suguha, nezumi ashi
sugu maru kaeri
ubu, iri yamagata, kiri yasurime, 1 mekugi ana

Mutsu no Kami Tadayoshi is de zoon van nidai Tadahiro en als zodanig de 3e
meester in de hoofdlijn van de Hashimoto familie in de Tadayoshi school.
Hij is geboren in 寛永十四年生 Kanei ju yon nen Kanei 14, 1637 en
overleden op 貞享三年元月二日没, 五十歳 Eikyo san nen sho gatsu ni hi, 2
januari 1686, 50 jaar oud.
Zijn persoonlijke naam is 新三郎 Shinsaburō.
Hij kreeg de titel van 陸奧大掾 Mutsu Daijō, in 万治三年十月二十七日 Manji
san nen ju gatsu ni ju shichi hi, 27 oktober 1660, het volgende jaar kreeg hij
de titel van Mutsu no Kami, in 万治四年八月十六日 Manji yon nen hachi
gatsu ju roku hi, 16 augustus 1661.

Hij signeerde als volgt;
op wakizashi 忠吉
na Manji san nen, 1660
op wakizashi 肥前國忠吉
肥前國住陸奧大掾忠吉
op katana
肥前國陸奧大掾忠吉
op katana
陸奧大掾藤原忠吉
op wakizashi 陸奧大掾忠吉
Na 1661
肥前國住陸奥守忠吉
肥前國住陸奥守藤原忠吉
肥前國陸奥守藤原忠吉
op wakizashi 肥前國陸奥守忠吉
陸奥守忠吉
陸奥守藤原忠吉
na Kanbun ni nen hachi gatsu, 1662
陸奥守忠吉忠
肥前國住陸奥守忠吉
Dai mei

Tadayoshi
Hizen kuni Tadayoshi
Hizen kuni ju Mutsu Daijō Tadayoshi
Hizen kuni Mutsu Daijō Tadayoshi
Mutsu Daijō Fujiwara Tadayoshi
Mutsu Daijō Tadayoshi
Hizen kuni ju Mutsu no Kami Tadayoshi
Hizen kuni ju Mutsu no Kami Fujiwara Tadayoshi
Hizen kuni Mutsu no Kami Fujiwara Tadayoshi
Hizen kuni Mutsu no Kami Tadayoshi
Mutsu no Kami Tadayoshi
Mutsu no Kami Fujiwara Tadayoshi
Mutsu no Kami Tadayoshi
Hizen kuni ju Mutsu no Kami Tadayoshi

肥前國住近江大掾藤原忠廣
近江大掾藤原忠廣
忠廣

Hizen kuni ju Ōmi Daijō Fujiwara Tadahiro
Ōmi Daijō Fujiwara Tadahiro
Tadahiro

Bij een gezamenlijk werk van nidai en sandai signeerde nidai aan haki omote (sashi ura) en
sandai aan haki ura (sashi omote)
Gelte op de wijze van signeren moet volgens mij dit zwaard gesmeed zijn tussen augustus 1664
en januari 1673.
Hij wordt gerekend tot de saijō saku klasse van zwaardsmeden.
Zijn zwaarden worden geclassificeerd als saijō ō wazamono.
Hij was ook actief als koshirae smid
Hij maakte gassaku met zijn vader nidai Tadahiro tussen 1661 en 1681 en met shōdai Masahiro
Heisei 21.11.24

義良塩
J.M. Bonsel

