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Chokutō
Gi mei: 靖宗作
Sugata
Nagasa ha
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Kissaki ha
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago

Yasumune saku
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
72,6 cm
2,8 cm
2,5 cm
0,5 cm
0,3 cm
2,7 cm
14 cm
ko nie deki, ko itame
notare, niju en sanju ba
maru, kaeri
ubu, kuri jiri saki, 1 mekugi ana, kiri yasurime

Deze chokutō zou gemaakt zijn door de smid welke geboren is in Taishō 4,
op 28 augustus 1915 in 鮭川 Sakegawa, 山形県 Yamagata Prefecture.
Naar mijn mening gaat het hier echter om een gi mei.
Hij is overleden op 12 juli 1997.
Zijn familienaam is 大崎 Ozaki, zijn eigennaam is 繁春 Shigeharu.
Hij leefde in 墨田区 Sumida ward, 東京 Tōkyō.
Hij begon op 24 september 1937 als houtskool cutter. Op 11 januari 1939 werd
hij sakite van 梶山靖徳 Kajiyama Yasunori en op 12 juli 1940 werd hij sakite van
島崎靖興 Shimazaki Yasuoki. Vanaf 1942 maakte hij dai saku voor Yasuoki.
Hij werd in oktober 1943 opgeroepen voor militaire dienst.
Deze bracht hij door in Nieuw Guinea.

Hij kreeg de nanori Yasumune van Shimazaki Yasuoki en Yatsukuwa Yasutake in 1971.
Hij verkreeg op 26 november 1971 een licentie als zwaardsmid.
Hij schonk op 8 oktober 1982 een tachi aan Sakekawa, Mogami, Yamagata prefectuur, op 28
oktober 1983 een tachi aan het Sumida ward, Tōkyō en op 30 september 1989 een tantō aan
de Yasukuni shrine.
Hij kreeg uiteindelijk de rang van Mukansa. Op 6 augustus 1992 werd hij benoemd tot
Intangible Culutural Asset van het 大田区 Ota ward, Tōkyō.
In 1994 kreeg hij de Lifetime Achievment award van 大阪 Osaka city
In 1995 werd hij benoemd tot Kunaichogoyotashi, Craftsman of the Imperial Household
Hij won de Toku shō in 1979 met een tachi, won 4x de Doryoku-shō, en kreeg 17 maal de
Nyūsen award op de Shinsaku Meito Ten.
Heisei 11.3.20

義良塩
J.M. Bonsel

