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Wakizashi
Mei

: 肥前国住近江大掾

Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago
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Hizen kuni ju Omi Daijō

shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
51,5 cm
0,4 cm
2,8 cm
2 cm
0,7 cm
0,5 cm
13,4 cm
ko itame
nie deki, notare midare, yo
notare komi kaeri
suriage, machi okuri, kiri saki, kiri yasurime, 2 mekugi ana

Door de suriage is een gedeelte van de oorspronkelijke signatuur verloren
gegaan. Ik heb de signatuur vergeleken met der in mij bezit zijnde oshigata's
van nidai Tadahiro. En kom tot de conclusie dat deze wakizashi is volgens mij
gemaakt door nidai Tadahiro (tad 37).
Lettend op de wijze waarop de tweede kanji van Hizen en de eerste kanji van
Omi en de eerste kanji van Daijō zijn ingeslagen, en de zeer bescheiden sori van
deze wakizashi, is deze volgens mij gemaakt tussen 1650 en 1672.
Wat wel vreemd is dat deze wakizashi een zgn. tachi mei heeft, wat niet
gebruikelijk is voor Hizen Wakizashi.
Veel van zijn werk is gesigneerd door zijn zoon Mutsu no Kami Tadayoshi en door zijn
leerlingen. Ook is er gassaku werk van hem met zijn zoon, met shōdai Masahiro en Yoshihiro.
Hij was een zoon v. shodai Tadayoshi [tad 286].
Hij is geboren in 慶長十九年生, Keicho ju ku nen, 1614.
Hij is overleden in 元禄六年五月二十七日没 Genroku roku nen go gatsu ni ju shichi hi, 27 - 5 1693, 80 jaar oud.
Ofschoon hij de 2e generatie Tadayoshi was heeft hij deze naam nooit gebruikt.
Zijn familienaam is 橋本 , Hashimoto, als eigennaam zijn van hem bekend 平作郎 Heisakurō,
平子郎 Heishirō, 新左衛門 Shinzaemon en 平左郎 Heisaburō.
In 1632 toen zijn vader overleed was hij 19, het is bekend dat hij toen al zelfstandig zwaarden
maakte. Hij is meer dan 60 jaar als smid actief geweest.
Hij verkreeg de titel van Ōmi Daijō op 寛永十八年七月二十二日, Kanei ju hachi nen shichi gatsu
ni ju ni hi, 22 - 7 – 1641.
Hij wordt gerekend tot de jō jō saku klasse en zijn zwaarden worden geclassificeerd als ryō
wazamono. Hij was ook actief als Tosogu smid.
Zie voor deze smid ook beschrijvingen no.251 en 521.
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