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Ny tekstikette for Twitter 
Nå har mannen som kom på hashtagger kommet med nye gode ideer til hvordan man 
skal skrive tweets1 - eller microsyntax som han kaller det selv (godt begrep synes jeg) , 
og her er min raske oversettelse: 

For det første sier han at hashtag (#) alltid bør være i slutten av meldingen, unntaket er 
når de er en del av selve meldingen. Ord som normalt er en del av innholdet skal ikke 
hashtagges. Dette er en god regel - og den er rimelig godt innarbeidet, det kan i alle fall 
virke slik på de fleste meldingene jeg ser. 

Tipsene han kommer med ellers går på bruk av slash (/) og virker fornuftige: 

• Når man skal kreditere noen for noe de har sagt eller lenket til uten å sitere dem 
(slik man gjør med RT) kan man bruke ordet via på denne måten her: 
 
meldingen din /via @brukernavn (eks: Ny mikrosyntaks /via @chrismessina) 
 

• Når man skal få en annen oppmerksom på en melding kan man bruke cc som i 
carbon copy slik vi har i epost (kopi til) 
 
meldingen din /cc @brukernavn (eks: Ny mikrosyntaks URL /cc @evabra - for at 
jeg skal bli oppmerksom på den) 
 

• eller hvis du skal bruke både via og cc 
 
meldingen din /via @brukernavn cc @brukernavn (eks: Ny mikrosyntaks /via 
@chrismessina cc @evabra) 
 

• Den siste er by - denne fungerer nærmest som sitering, hvis man f.eks siterer noe 
den andre har skrevet i blogg eller sagt. Den skiller seg derfor fra RT og via 
 
"sitat" + evt lenke/by @brukernavn (eks:  "Normal words [...] SHOULD NOT be 
hashed" + URL /by @chrismessina) 

Merk at det ikke skal være mellomrom etter slash. Jeg syntes ideene forsåvidt er gode, 
men ser ikke helt den store tingen med cc-løsningen hans - kanskje det er noe jeg ikke 
forstår?  

 

                                          
1 http://factoryjoe.com/blog/2009/11/08/new-microsyntax-for-twitter-three-pointers-and-the-slasher/ 

http://factoryjoe.com/blog/2009/11/08/new-microsyntax-for-twitter-three-pointers-and-the-slasher/
http://factoryjoe.com/blog/2009/11/08/new-microsyntax-for-twitter-three-pointers-and-the-slasher/
http://factoryjoe.com/blog/2009/11/08/new-microsyntax-for-twitter-three-pointers-and-the-slasher/

	Ny tekstikette for Twitter

