De Nederlandse Tōken Vereniging
Wakizashi

No.604

Mei: 河内守国助 Kawachi no Kami Kunisuke

Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Kitae
Hamon

Bōshi
Nakago

:
:
:
:
:
:
:
:

shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
58,78 cm, 1 shaku 9 sun 4 bu
1,2 cm
3,2 cm
2,2 cm
0,8 cm
ko itame, ji nie
ko nie deki, nioiguchi saeru, Ōsaka sugu yakidashi,
notare gunome gemengd met chōji en kobushigata chōji,
kinsuji, sunagashi, yubashiri, ashi
: midare komi ko maru kaeri
: ubu, o sujikai yasurime, 1 mekugi ana, ha agari kuri jiri saki

De NBTHK verstrekte voor deze wakizashi een Tokubetsu Kicho Token ninteisho, no.133676,
op 昭和四十二年十月二十八日 Shōwa yon ju ni nen ju gatsu ni ju hachi hi, 28 oktober
1967 en op 平成二十八年三月二十三日 Heisei ni ju hachi nen san gatsu ni ju san hi, 23
maart 2016, verstrekte de NBTHK het Tokubestu Hozon kanteisho, no.1004948.
Het zwaard werd door het Prefectural Board of Education van Niigata al op 昭和二十九年四
月二十八日 Shōwa ni ju ku nen yon gatsu ni ju hachi hi, 28 april 1954 geregistreerd.

Deze wakizashi is gemaakt door nidai Kawachi no Kami Kunisuke.
Hij is de tweede zoon van shōdai. Zijn familienaam is 小林 Kobayashi en zijn persoonlijke
naam is 八郎右衛門 Hachirōuemon. Omdat hij de middelste van 3 generaties was wordt hij
ook wel 中河内 naka Kawachi genoemd.
Hij overleed in 元禄十一年八月 Genroku ju ichi nen hachi gatsu, 1698

Hij wordt gerekend tot de jō saku klasse van zwaardsmeden.
Zijn zwaarden worden geclassificeerd als wazamono.
Hij werkte in de Ōsaka Shintō school in Settsu kuni
Hij staat erom bekend dat hij veel verschillende chōji variëteiten te maken, vooral bepalend is het feit dat hij vaak
kobushigata chōji in zijn hamon maakte, hij starte zijn hamon altijd met een lange suguha yakidashi.
Zie voor deze smid ook beschrijving no.231, 405, 434 uit de serie Japanse zwaarden in Nederlands bezit v.d.
Nederlandse Tōken vereniging.
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