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KONTRAHERING
Kontrahering vil si å inngå en skriftlig avtale eller kontrakt,
slutte en overenskomst, bestille (ved kontrakt) eller leie noe,
for eksempel et skip (Wikipedia).

Skipet "Seabreeze" var bygd ved Eriksberg i Gøteborg. Men
det gikk rett fra verftet til opplag i Lysefjorden ved
Uddevalla. For et lite rederi i Lillesand var det et stort løft å
kontrahere et stort tankskip på hele 134.000 tonn dødvekt.
Når overleveringen kom i det verst tenkelige året 1975, ble
det problemer. Selv om skipet etter hvert kom i drift, var
resultatene nedslående, bortsett fra en bedring under
oppgangen i 1976-1980. I begynnelsen av 1980-årene ble
situasjonen stadig verre, inntil det statseide Zenith Shipping
tok skipet tilbake i april 1985.

Sverige, som prøvde å konkurrere med skipsverft i fjerne Østen,
fikk statslige subsidier for å bygge skip. Dette førte til at det ble alt
for mange tankskip på markedet. Sammen med dårlige
konjunkturer, ble det for mange tankskip og for få oppdrag og for
mange som kontraherte tankskip samtidig.
Oljekrisen som begynte i 1973 førte til at den norske tankfarten
gikk inn i en langvarig krise. Den langvarige krisen førte til at
veldig mange tankskip gikk i opplagsbøyene. Krisen varte til langt
ut på 80 tallet.
.

T.S. Bendixen hadde nå bare dette ene skipet. I april 1985
var det slutt. Det arbeidet da fem personer på kontoret, de to
disponentene, en inspektør, en regnskapssjef og en
kontordame. Det var vemodig å gå fra borde, for de hadde
arbeidet sammen i mange år. Kreditorene kom tålelig godt
ut av det, for i motsetning til de fleste andre rederier som
gikk over ende på denne tiden, var det fortsatt verdier å
hente hos Bendixen. Da Bendixen stengte dørene, var det
slutt med skipsfarten i Lillesand.
T.S. Bendixens rederi satset også, som mange andre
rederier, på offshorevirksomhet. For rederiene ble satsingen
på rigger tunge løft som stort sett ble en økonomisk
belastning. Rederiene hadde ingen erfaring innen offshore,
og var i den første fasen avhengige av ekspertise utenfra.
Likevel kunne dette ses på som en læretid som kunne gitt
grunnlag for videre satsning, men slik ble det ikke.
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