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Wakizashi
Mei

: 播磨大掾藤原忠國

Harima Daijō Fujiwara Tadakuni

Sugata
: shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
Nagasa ha : 47,87 cm, 1 shaku 5 sun 9 bu
Sori
: 1,2 cm
Moto haba : 2,63 cm
Saki haba : 2,1 cm
Moto kasane: 0,5 cm
Saki kasane : 0,5 cm
Kissaki ha : 3,5 cm
Nakago ha : 13,8 cm
Kitae
: ko itame, ji nie
Hamon
: nie deki, gunome midare, tobi yaki sunagashi
Bōshi
: midare komi, hakikake, kaeri
Nakago
: ubu, kuri jiri saki, 1 mekugi ana

Deze wakizashi kreeg van de NBTHK het Tokubetsu Kicho ninteisho,
no.266495, op Shōwa ni ju shichi nen san gatsu ni ju yon hi, 24 maart 1952
Zowel de eerste als de derde en vierde generatie Tadakuni signeerde met
Harima Daijō Fujiwara Tadakuni.
Deze wakizashi is echter gemaakt door de shōdai 橋本六郎左衛門忠國
Hashimoto Rokurōsaemon Tadakuni, de 2e zoon van 肥前橋本惣右衛門廣貞
Hizen Hashimoto Sōuemon Hirosada (hir 367)(zie beschrijving no.560).
Shōdai Tadakuni is de jongere broer van 肥前橋本六郎左衛門國廣 Hizen
Hashimoto Rokurōsaemon Kunihiro (kun 195)(zie beschrijving no.577), en de
oudere broer van 肥前橋本惣右衛門廣貞 nidai Hizen Hashimoto Sōuemon
Hirosada (hir 368) en 肥前橋本与兵衛掾宗平 Hizen Hashimoto Yobeijō Munehira.
Shōdai Tadakuni is geboren in 慶長二年生 Keicho 2, 1597 en overleden in 元禄四年四月二
十二没, 九十四歳 Genroku yon nen yon gatsu ni ju ni hi, 1691, 94 jaar.
Hij is een leerling van shōdai Tadayoshi.
In zijn laatste levensjaren, wanneer hij monnik wordt, vanaf ± Enpō 4, 1676, gebruikt hij de
nanori 播磨大掾入道藤原休鉄 Harima Nyūdō Fujiwara Kyūtetsu
Indien hij westers staal gebruikte voegde hij aan de mei toe 南蛮鉄以造 Nanban tetsu motte
zukuru.
Hij wordt tot de Jo saku klasse van zwaardsmeden gerekend en zijn zwaarden worden
beoordeeld als wazamono.
Zie voor deze smid ook beschrijving no.512 en 579
Heisei 25.7.13
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