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Katana
Mei: 肥前
Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago

Hizen....
:
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:
:
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:
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shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
64,2 cm
0,9 cm
2,85 cm
2,2 cm
0,75 cm
0,4 cm
17,5 cm
ko itame
nie deki, suguha asai notare
sugu maru kaeri
suriage, machi okuri ± 7,5 cm, kiri saki, kiri yasurime,
3 mekugi ana

Deze katana verkreeg van de NBTHK een Tokubetsu Kicho ninteisho no.148053,
op 昭和四十三年九月八日 Shōwa yon ju san nen ku gatsu hachi hi, 9 september 1968,
hierin wordt het toegeschreven aan een latere generatie Tadayoshi.
Voor zover mijn kennis reikt houd dit in dat in ieder geval de eerste vier generaties volgens
de NBTHK niet in aanmerking komen als maker van deze katana.
Daar van de negende generatie slechts een paar exemplaren bekend zijn is volgens mij
ook deze smid niet de maker, van de tiende en de elfde generatie is tot op heden nog
geen enkel exemplaar bekend, dus kan ook deze smeden niet als de maker worden
beschouwd.
Daar er slechts twee kanji van de oorspronkelijke signatuur zijn overgebleven is het niet
eenvoudig om te bepalen welke van de overige generaties de maker is.
Ik heb deze twee kanji vergeleken met de wijze waarop deze generaties deze insloegen.
Van zowel de zevende als de achtste generatie wijkt de wijze van inslaan van de twee
kanji te veel af van de wijze zoals deze op dit zwaard zijn ingeslagen.
Blijven over de vijfde en zesde generatie. Hoewel de vijfde generatie op een soortgelijke
wijze deze twee kanji insloeg zijn er enige verschillen te zien, bij de zesde generatie zijn er
echter veel overeenkomsten waar te nemen. Naar mijn mening moet dan ook als maker
van deze katana de zesde generatie worden beschouwd.
Hiervan uitgaand is deze katana volgens mij gemaakt tussen 1775 en 1790.
Rokudai Tadayoshi is geboren 元文―生 Genbun ichi nen , 1736 en overleden
文化十二年十二月二十六日没, 八十歳 Bunka ju ni nen ju ni gatsu ni ju roku hi,
26 december 1815, 80 jaar oud.
Zijn familienaam is 橋本 Hashimoto, als persoonlijke naam gebruikte hij 彦十郎 Hikojurō en 新左衛門
Shinsaemon. Hij verkreeg de titel van 近江守 Ōmi no Kami in 寛政二年六月二十四日 Kansei ni nen roku
gatsu ni ju yon hi, 1790.
Hij wordt gerekend tot de jō saku klasse van zwaardsmeden
Zijn zwaarden worden beoordeeld als wazamono
Heisei 27.10.30
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