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Ich habe das Ganze nochmal getestet.
Beim abspeichern haut der Editor eine Menge [color=red]\\ rein:

Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC \\"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\\" \\"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\\">
<html xmlns=\\"http://www.w3.org/1999/xhtml\\">
<head>
<meta http-equiv=\\"Content-Type\\" content=\\"text/html; charset=iso-8859-1\\" />
<title>Maskintyper</title>
</head>

<body>
<style type=\\"text/css\\">
body {margin:0; padding:0; font-family:Calibri; font-size:14px; background-color:#CCC;}
p {font-family:Calbri; font-size:14px; text-align:left;}
td {font-family:Calbri; font-size:14px;}
li {font-family:Cambria; font-size:18px;}
.bold{font-size:24px; font-weight:bolder;}
.sourcerubrik{font-size:12px; font-weight:bolder;}
.sourcelinks{font-size:10px;}

#centrering{width:1204px; margin-right: auto; margin-left:auto; margin-top:20px}
#kolumncontainer_middle{width:1260px; height:1550px; margin-top:7px; background:#B4B4B4; border:3px solid #666666;}
#kolumn1{float:left; width:600px; height:1000px; margin-top:10px; margin-left:20px; padding:5px;}
#kolumn2{float:left; width:580px; height:1000px; margin-top:10px; margin-left:10px; padding:5px;}
#sources{float:right; width:600px; margin-top:0px; margin-right:10px; padding:5px;}

/*bildlista 1*/
#picturelist1{list-style:none; margin-left:5px;}
#picturelist1 li{float:left;}
#picturelist1 img{float:left; margin-left:-25px; padding-right:10px; padding-bottom:25px;}
#picturelist1 .text{font-family:Calbri; font-size:16px; text-align:left;}
#picturelist1 .rubrik{margin-left:10px;}

/*bildlista 2*/
#picturelist2{list-style:none; margin-left:5px;}
#picturelist2 li{float:left;}
#picturelist2 img{float:left; margin-left:-25px; padding-right:10px; padding-bottom:25px;}
#picturelist2 .text{font-family:Calbri; font-size:16px; text-align:left; padding:5px;}
#picturelist2 .rubrik{margin-left:10px;}

#sourcelist{list-style-type:none; font-size:10px;}
</style>
<div id=\\"centrering\\">
<div id=\\"kolumncontainer_middle\\">
<span class=\\"bold\\">&nbsp <font size=\\"+5\\">Allt som är större än en bil HETER INTE TRAKTOR!</font><br> &nbsp Skillnaden på olika
maskintyper:</span>
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<div id=\\"kolumn1\\">
<ul id=\\"picturelist1\\">
<td>
<li><img src=\\"images/tractor.jpg\\" alt=\\"Traktor\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Traktor</span><br>Detta är verkligen en
traktor, traktorer kan också finnas på band istället för hjul, men benämns då mer korrekt som bandtraktor. Utmärkande för en riktig traktor är
de (i de allra flesta fall) större hjulen baktill för ökad dragkraft, och dessutom mindre lyftarmar (s.k. trepunktslyft), dragkrok och hydrauluttag
baktill. Hytten sitter ända bak i bakändan av maskinen.</span></li>
<li><img src=\\"images/excavator.jpg\\" alt=\\"Gr&auml;vmaskin\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Grävmaskin /
Grävare</span><br>Här är stor tydlig skillnad mot traktorn med den utmärkanske grävarmen och med den breda och förhållandevis låga
kroppen. Denna maskintypen finns även på hjul, men benämns då som hjulgrävmaskin/hjulgrävare. Denna maskintyp kallas ibland för
grävskopa, vilket inte är felaktigt, men anses som ett ganska barnsligt uttryck. </span></li>
<li><img src=\\"images/wheel loader.jpg\\" alt=\\"Hjullastare\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Hjullastare /
Lastmaskin</span><br>Denna maskintypen har vissa likheter med traktorn, men med den stora skillnaden att här finns en kraftiga lyftarmar
framtill på vilken ofta en skopa eller annat redskap är kopplat. Även en riktig traktor kan utrustas med ett liknande lyftaggregat framtill, men
traktorn har då fortfarande mindre lyftarmar, dragkrok och hydrauluttag baktill. På en hjullastare sitter hytten också i mitten på maskinen
(undantag finns alltid).</span></li>
<li><img src=\\"images/backhoe.jpg\\" alt=\\"Gr&auml;vlastare\\"><span class=\\"text\\"><span
class=\\"bold\\">Grävlastare</span><br>Grävlastaren är en kombination mellan hjullastaren och grävmaskinen. D.v.s. den har lyftarmar
framtill och även en grävarm baktill. Denna maskintypen har 4 lika stora hjul och är midjestyrd, d.v.s. den styr genom att vika sig på mitten åt
ena eller andra hållet. Den har också den likheten med traktorn att hytten sitter i bakändan av maskinen.</span></li>
<li><img src=\\"images/tractorbackhoe.jpg\\" alt=\\"Traktorgr&auml;vare\\"><span class=\\"text\\"><span
class=\\"bold\\">Traktorgrävare</span><br>Traktorgrävaren är i princip en grävlastare med den skillnaden att den styr på de två mindre
framhjulen, precis som en riktig traktor.</span></li>
</ul>
</div>
<div id=\\"kolumn2\\">
<ul id=\\"picturelist2\\">
<li><img src=\\"images/bulldozer.jpg\\" alt=\\"Bandschaktare\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Bandschaktare /
Bulldozer</span><br>Bandschaktaren, eller bulldozern som den ofta kallas (egentligen det engelska namnet), är en mycket stark maskin på
band och med ett utmärkande schaktblad framtill. En liknande maskintyp är bandlastaren, vilken ser i princip likadan ut med den skillnaden att
den har större lyftarmar framtill och ofta en skopa istället för schaktblad.</span></li>
<li><img src=\\"images/dumper.jpg\\" alt=\\"Dumper\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Dumper</span><br>Dumpern är en
,ofta väldigt stor, maskin med ett utmärkande flak bakpå och fungerar i princip som en lastbil, men används i mer besvärlig terräng. Den har
ofta 6 hjul, men modeller med 4 finns också likväl som 8 eller fler.</span></li>
<li><img src=\\"images/roadgrader.jpg\\" alt=\\"V&auml;ghyvel\\"><span class=\\"text\\"><span
class=\\"bold\\">Väghyvel</span><br>Väghyveln är en väldigt lång maskin med ett vridbart schaktblad i mitten och används för att jämna till
vägar etc. Den har ofta 6 hjul, men modeller med 4 eller fler än 6 finns också.</span></li>
<li><img src=\\"images/harverster.jpg\\" alt=\\"Tr&ouml;ska\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Tröska /
Skördetröska</span><br>Tröskan är ofta betydligt större än traktorn och utmärker sig tydligt med det breda skärbordet framtill, en stor
spannmålstank i mitten av maskinen och ett stort utfällbart rör på sidan.</span></li>
<li><img src=\\"images/shovel.jpg\\" alt=\\"Gr&auml;vskopa\\"><span class=\\"text\\"><span class=\\"bold\\">Grävskopa</span><br>Detta är
en grävskopa. D.v.s. ett tillbehör till en grävmaskin.</span></li>
</ul>
</ul>
<div id=\\"sources\\">
<ul id=\\"sourcelist\\">
<li><span class=\\"sourcerubrik\\">Bildkällor:</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Grävlastare: http://www.talisman.co.za/pics/toy7.jpg</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Grävmaskin: http://www.truckstopmodels.com/images/catalog/ma13043_lg.jpg</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Bandschaktare: http://www.atst.ru/cat9b.jpg</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Dumper: http://www.modellbahnecke.de/bilder/mahler_toys/100065.jpg</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Traktor: http://www.services.art.admin.ch/traktor/t1909.jpg</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Hjullastare: http://www.3000toys.com/images/MOTORART/13040.jpg</span></li>
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<li><span class=\\"sourcelinks\\">Väghyvel: http://www.motorartmodels.com/Archive/Images/ma_Products/500X500/13347.jpg</span></li>
<li><span class=\\"sourcelinks\\">Tröska: http://www.georg-muus.de/assets/images/Lexion.jpg</span></li>
</ul>
</div>

</div>
</div>
</div>

</body>
</html>

Soll das so sein?
Ausserdem wird HTML nicht richtig angezeigt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maskinisten.net/sidor/simple_editor.php?mode=parse&id=1">http://www.maskinisten.net/sidor/simple ...
parse&id=1</a><!-- m -->
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