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Katana
Mei

: 肥前國忠吉 Hizen kuni Tadayoshi

Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Kissaki ha
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago
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:
:
:
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:
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shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
68,3 cm
1,5 cm
3 cm
2 cm
0,7 cm
0,4 cm
3,1 cm
17,9 cm
ko itame, ji nie
nie deki, suguha notare, nijuba
sugu maru kaeri
ubu, kuri jiri saki, kiri yasurime, 1 mekugi ana

De mei Hizen kuni Tadayoshi is de meest vervalste mei van de de Hizen tō.
Ik ben dan ook altijd zeer voorzichtig wanneer een zwaard met deze mei wordt
aangeboden. Het eerste wat ik doe is de mei vergelijken met de oshigata welke
mij ter beschikking staan. Het is volgens mij gemaakt door shōdai Tadayoshi.
Dit blijkt uit de wijze van signeren. De signatuur op het onderhavige zwaard
komt overeen met de wijze waarop shōdai Tadayoshi signeerde.
Shōdai Tadayoshi veranderde de wijze waarop hij de kanji kuni signeerde vanaf
Keicho 8, 1603, de kanji tada veranderde hij rond Keicho 12, 1607, ook de kanji
yoshi veranderde hij rond Keicho 15, 1610 in de wijze zoals dat op deze katana
het geval is. Het laatste jaar dat hij op deze wijze signeerde is voor zover mij
bekend Genna 5, 1619. Er kan dus gesteld worden dat hij deze katana
gesmeed heeft tussen 1610 en 1619.
Zoals verondersteld mag worden is het bij iedere liefhebber van het Japanse
zwaard bekend dat zijn familienaam 橋本 Hashimoto is en dat hij als
persoonlijke naam 新左衛門掾 Shinzaemonjō en 新左衛門 Shinsaemon
gebruikte.
Hij is geboren 元亀三年生 Genki 3, 1572, in Takagise-cho, Saga Hizen kuni en
overleden 寛永九年八月十五日没, Kanei ku nen hachi gatsu ju go hi, 1632.
Hij is een zoon v. 一支守橋本道弘 Iki no Kami Hashimoto Michihiro (mic 16) en
de kleinzoon v. 橋本蔵丞盈弘 Hashimoto Kuranojō Morihiro
Hij is de achttiende generatie in de Hashimoto familie.
In 元和十年二月十八日 Genna ju nen ni gatsu ju hachi gatsu, 1624 kreeg hij de titel van
武蔵大掾 Musashi Daijō. Hij veranderde toen zijn nanori in Tadahiro.
Hij wordt tot de sai jo saku klasse van zwaardsmeden gerekend.
Zijn zwaarden worden geclassificeerd als sai jō ō wazamono volgens de Kokin Kaji Bikosen van
Yamada Asauemon Yoshichika.
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