
DM900 – Den nya generationen inkjetstämplar 
 

Under hösten 2008 dök det helt plötsligt upp en ny typ av inkjet- (bläckstråle-) stämplar. Det var på brev 
från Karlstad som dom först upptäcktes. Som vanligt var Posten förtegen om detta, men efterhand så 
klarnade bilden något. Posten hade köpt in ett antal av Pitney Bowes frankostämplingsmaskiner DM900 
och byggt om dom så dom skulle passa Postens behov av att makulera frimärken på försändelser av 
storlek C6 – C4. 
 
Introduktion 
 
Maskinerna används mest för att stämpla de 
större kuverten, så tanken är kanske att som skall 
ersätta dom befintliga PVI-stämplarna som an-
vänts sedan 1996. Dessa ger ju ett mycket 
varierat stämpelavtryck och används nu mest för 
storformatiga försändelser, C4. 
 
Uppstattad placering av maskiner: 
 

Terminal Antal maskiner 
  

Alvesta 1 
Göteborg 2 
Karlstad 1 
Malmö 2 
Nässjö 3 
Stockholm - Årsta 2 
Sundsvall 1 
Uppsala 2 
Västerås 1 

 
9 av dom 10 huvudterminalerna har alltså blivit 
tilldelade de nya maskinerna. Umeå har ingen 
trots att det i Postens utgåva Minnespoststämplar 
2008:8 visas hur den skulle se ut: 
 

 
Fingerad Umeå-stämpel 

 
Kapaciteten på dom nya maskinerna är ca 14400 
brev/timme jämfört med dom äldre Siemens-
maskinerna som kan ta upp till ca 32000 brev/ 
timme. Men å andra sidan får man en betydligt 
tydligare ”stämpel”. Den påminner mycket om de 
äldre inkjet-stämplarna med motiv till vänster 
omgivet av 8 prickar, våglinjer i mitten och ett 
posthorn till höger (nu med diameter 14 mm) och 
med datum under. Totalt sett är hela stämpeln 

något större än den gamla. För C6-format så utgår 
normalt våglinjerna. 
 
”Test” 
 
Liksom vid introduktionen av inkjetstämplarna 
1998, så gjorde man ett provskott, som denna 
gång Karlstad fick stå för, se nedan: 
 

 
Karlstad 2008-10-22 

 
Den noterades först i september 2008.  Värm-
landssymbolen var helt fylld och stämpeln hade 6 
linjer, 40 mm långa. En tag senare kom en variant 
av denna med bara konturerna på symbolen, som 
man sedan fortsatt med. 
 
Normal produktion 
 
När man kom igång med maskinerna på dom 
övriga terminalerna, vilket skedde under novem-
ber och december 2008, så reducerades våg-
linjerna till fyra. 
 

 
Malmö 2009-04-29 

 

 
Göteborg 2009-06-24 utan våglinjer 



 
Sundsvall, som var den sista terminalen att börja 

med DM900, stämplad 2008-12-08 
 
Jul – Nyår – Påsk 
 
Liksom för dom ”gamla” inkjet-stämplarna så 
programmeras DM900-maskinerna om vid Jul, 
Nyår och Påsk, men med samma ”olydnad” av 
terminalpersonalen som tidigare att följa centrala 
direktiv, vilket innebär att datum för dessa 
stämplar varierar mellan terminalerna eller att 
man överhuvudtaget inte programmerar om. 
 

 
God Jul med stjärnor från Västerås stämplad i 

slutet av januari! 
 

 
Gott Nytt År 2009 från Stockholm-Årsta lämpligt 

på Nyårsdagen 
 

 
Glad Påsk Nässjö 2009-04-07 

 
Varianter - kuriosa 
 
Maskinerna verkar vara utrustade med en funk-
tion som gör att stämpeln kan kompletteras med 
en B-POST-stämpel (för föreningspost) till 
vänster. När och hur denna funktion skall 
användas är inte klarlagt. 
 

 
Västerås 2008-12-17 

 

 
Vilken terminal som önskar God Jul framgår inte 
 

 
Uppsala 2009-04-07 utan motiv 

 
Ytterligare en ny maskin 
 
Med början av maj 2010 har Posten testat ytter-
ligare en inkjet-maskin i Malmö av typ Neopost.  
 

 
Malmö 2010-05-19 

 
Den är som synes mycket lik DM900-stämpeln, 
något mindre och mattare, men den stora skill-
naden är storleken på datumet som är avsevärt 
mindre. 
 
Slutord 
 
Detta är ännu ett kapitel i den moderna filatelins 
historia och förhoppningen är att fler upptäcker 
att detta är något intressant att samla på. 
 
Källor: Kjell Arvidssons hemsida 
http://kjell.smult.com och eget material. 

Lennart Weirell 


