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I denne udgave fokuseres på advokatvirksomhedernes  

omsætning for første halvdel af 2014, som udviser en mindre 

nedgang. Desuden sætter vi bl.a. et særligt fokus på urbani-

seringen i advokatbranchen.  
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• I første halvdel af 2014 faldt omsætningen med  

162 mio. kr. i forhold til 2013. 
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I første halvdel af 2014 faldt omsætningen med 162 mio. kr. i forhold til 2013 

Den lave omsætning i januar 2014 blev efterfulgt af en høj omsætning i februar og marts i forhold 

til 2013. I marts steg omsætningen med 14 pct. sammenlignet med sidste år. Den høje omsæt-

ning i marts blev imidlertid efterfulgt af et fald i april, som var bemærkelsesværdige 21 pct. lavere 

i forhold til samme tidspunkt i 2013. Ligeledes var omsætningen i maj 2014 19 pct. lavere end 

omsætningen i maj 2013. Således er omsætningen i perioden januar – maj 2014 faldet med 162 

mio. kr. (2010-priser) sammenlignet med samme periode sidste år, svarende til over 4 pct. Om-

sætningen frem til og med maj var 3.297 mio. kr. imod sidste år 3.459 mio. kr. (2010-priser). 

 

Figur 1: Advokatvirksomhedernes omsætning - månedstal 

 

Opdateret d. 5.august  2014.   
Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger

1
. Omsætningstal er baseret på momsstati-

stikken.  

Amn: Danmarksstatistik opdaterer løbende data grundet manglende indberetninger. 

 

De markante udsving i omsætningen fra måned til måned, som ovenstående figur viser, skyldes i vidt om-
fang advokatvirksomhedernes faktureringspraksis. Bemærk dog, at faktureringspraksissen er stort set den 
samme fra år til år. Således bliver knap 40 pct. af omsætningen hvert år faktureret i årets sidste kvartal.  

 

 

                                                                        
1
 Vi er i løbet af 2012 blevet opmærksomme på, at der i data optræder et firma med en væsentlig omsætning, som 

ikke er en advokatvirksomhed. Vi har renset data, og deraf følger en lille nedskrivning i forhold til tidligere udgaver af 

Kvartalsstatistikken. 
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Figur 2 viser den årlige omsætningsudvikling i henholdsvis faste og løbende priser. Tillige viser 

den Danske Advokaters estimat for hele 2014. 

 

Til trods for det kraftige fald i 2013 og nedgangen i 2009 har branchen generelt set oplevet en 

vækst i omsætningen siden 2000. Den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 2000 til 2013 er 3,4 

pct. p.a. svarende til en gennemsnitlig årlig realvækstrate på 1,1 pct. (2010-priser). Det estime-

res, at omsætningen vil falde med 3,4 pct. i 2014 (2010-priser), hvilket vil svare til et fald på 3,2 

pct. i løbende priser. 

 

Figur 2: Advokatvirksomhedernes omsætning – årstotaler 

 

Opdateret d. 5.august  2014. Anm.: Mindre databrud fra 2010 til 2011. Se Kvartalsstatistik nr.1 2011 

Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger
2
. Helårs estimatet bygger på Danske Advoka-

ters egne prognosefremskrivning. Den bygger på et estimat vægtet med udviklingen de seneste 2 år. Indikeres ved den stiplede linje 

Amn: Realomsætningen er den nomielle omsætning justeret for prisudviklingen på advokatydelser over tid.  

 

 

 

 

 

                                                                        
2
 Vi er i løbet af 2012 blevet opmærksomme på, at der i data optræder et firma med en væsentlig omsætning, som 

ikke er en advokatvirksomhed. Vi har renset data og som følge heraf foretaget en lille nedskrivning i forhold til tidlige-

re udgaver af Kvartalsstatistikken. 
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Urbanisering af branchen 

Danske Advokater har i tidligere udgaver af Kvartalsstatistikken undersøgt udviklingen af diversi-

teten i beskæftigelsen fordelt på etnicitet, geografisk inddeling og uddannelsesniveau. Vi har til 

denne udgave fået lavet et særligt udtræk, hvor det nu er muligt at analysere disse ting sammen. 

Det giver os blandt andet mulighed for at undersøge, om der er flest højtuddannede kvinder i 

branchen i Aarhus eller København. Analysen viser, at der kommer langt flere akademikere ind i 

branchen og færre med korte uddannelser, samtidig med at de højtuddannede søger mod stor-

byerne.  

 

Gennem de seneste 10 år har branchen som helhed oplevet en vækst i beskæftigelsen på 8,5 

pct. til trods for et fald i beskæftigelsen fra 2012 til 2013. En voksende andel af beskæftigelsen i 

advokatbranchen bliver registreret på arbejdssteder i landets storbyområder jf. tabel 1.  

 

Tabel 1: Beskæftigelsen i advokatbranchen fordelt på geografi 

 2003 … 2009 2010 2011 2012 2013 %-Stigning 

Hele landet 11.345 … 12.352 12.272 12.582 12.679 12.310 8,5% 

Region Sjælland 884 … 887 869 909 875 840 -5,0% 

Københavns kommune 4.280 … 4.892 4.701 4.820 5.132 4.960 15,9% 

Hovedstaden i øvrigt 1.151 … 1.327 1.540 1.589 1.621 1.602 39,2% 

Odense kommune 362 … 443 409 407 394 382 5,5% 

Syddanmark i øvrigt 1.485 … 1.419 1396 1.401 1.342 1.275 -14,1% 

Aarhus kommune 1.148 … 1396 1453 1.574 1.401 1.389 21,0% 

Midtjylland i øvrigt 1.172 … 1.166 1.128 1.106 1.125 1.111 -5,2% 

Aalborg kommune 326 … 355 336 352 371 359 10,1% 

Nordjylland i øvrigt 537 … 467 440 424 418 392 -27,0% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013. 

 

Det er navnlig Region Hovedstaden (København og Hovedstaden i øvrigt) og Aarhus, der har 

trukket som vækstdynamoer – disse to områder tegnede sig tilsammen for 58 pct. af den samle-

de beskæftigelse i advokatbranchen i 2003. I 2013 var disse to områders beskæftigelsesandel 

øget til 65 pct. Omvendt har der været faldende beskæftigelse i mere tyndt befolkede områder af 

landet. Arbejdsstederne i Region Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark undtaget 

Aalborg, Aarhus og Odense har således oplevet faldende beskæftigelse siden 2003. I alt er antal 

beskæftigede på advokatkontorer i disse områder faldet med 11,3 pct. siden 2003. Over halvde-

len af den samlede beskæftigelse i advokatbranchen ligger i dag i København og resten af 

Hovedstadsregionen jf. figur 3. Den anden halvdel er fordelt jævnt på resten af landet med Regi-
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on Sjælland og Region Nordjylland inklusive Aalborg som de mindste. Fordelingen mellem Kø-

benhavn og Region Hovedstaden på den ene side og resten af landet på den anden side har 

været relativt stabil siden 2003, men med en stigning til københavnsområdet det seneste år.  

 

Figur 3: Beskæftigelsen i advokatbranchen i 2013 fordelt på geografi 

 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013. 

 

Over 1.000 nye højt uddannede kvinder 

Den samlede stigning i beskæftigelsen i advokatbranchen har de seneste 10 år været båret frem 

af en stigning i beskæftigelsen blandt dem med en mellemlang og lang uddannelse, som beskre-

vet i tidligere kvartalsstatistikker. Der er i perioden kommet knap 1.500 nye medarbejdere med en 

lang uddannelse ind i branchen, jf. tabel 2. Tidligere undersøgelser viser, at størstedelen af disse 

er jurister
3
. Det har medført, at de langtuddannedes relative andel af den samlede beskæftigelse 

er vokset med 10 pct. til 44 pct. af den samlede beskæftigelse. Advokatbranchen er derfor i dag 

en branche, hvor mere end 50 pct. af de beskæftigede har enten en mellemlang eller en lang 

uddannelse, som det ses i figur 4. Gennem perioden er der sket et tilsvarende fald i den relative 

andel af de med en kort uddannelse, denne gruppe har oplevet et fald på knap 750 personer, 

som især har ramt sekretærene, jf. tabel 2. Det skyldes formentlig, at en række af de opgaver, 

der tidligere blev løst af den klassiske sekretær, i dag løses af akademikere som advokatfuld-

                                                                        
3
 Se Kvartalsstatistik nr. 2 2013 

7%

40%

13%

3%

10%

11%

9%

3% 3% Region Sjælland

Københavns kommune

Hovedstaden i øvrigt

Odense kommune

Syddanmark i øvrigt

Aarhus kommune

Midtjylland i øvrigt

Aalborg kommune

Nordjylland i øvrigt



Kvartalsstatistik  

Kvartalsstatistik nr.1 2014 udgivet den 18. august 2014 Side 6 

 

47%

9%

44%

0,5%

2013

mægtige og andre juridiske assistenter i kombination med, at den teknologiske udvikling har gjort 

det muligt at få løst de samme opgaver med færre hænder. 

 

Figur 4: Andelen af ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed 

 

 
Tabel 2: Andelen af ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed 

Uddannelse/ Begge køn 2003 … 2009 2010 2011 2012 2013 %-

stigning 

Alle uddannelser 11.345 … 12.352 12.272 12.582 12.679 12.310 8,5% 

Korte uddannelser 6.506 … 6.316 6.187 6.218 6.127 5.764 -11,4% 

Mellemlange uddannelser 790 … 976 1.063 1.107 1.179 1.116 41,3% 

Lang videregående ud-

dannelse 

3.894 … 4.999 4.966 5.199 5.320 5.365 37,8% 

Uoplyst 155 … 61 56 58 53 65 -58,1% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013. Amn: Korte uddannelser 

indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellemlange uddannelser indbe-

fatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. 

 

Ændringen i sammensætningen af beskæftigelsen i advokatbranchen på baggrund af uddannelse 

er især tydelig blandt kvinderne. Her er andelen af kvinder med en mellemlang eller lang uddan-

nelse steget med 13 pct., mens andelen af kvinder med en kort uddannelse er faldet tilsvarende, 

57%
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34%

1,4%

2003

Korte

uddannelser

Mellemlange

uddannelser

Lang

videregående

uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

Amn: Korte uddannelser indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående.  

Mellemlange uddannelser indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. 

Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad.  
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jf. figur 5. Det er kvinderne med lange uddannelser, som har den største relative og reelle stig-

ning i beskæftigelsen, både blandt kvinderne og i forhold til mændene med en stigning på over 

800 personer. Hvis man ser på både dem med mellemlange og lange uddannelser, er der ansat 

over 1.000 flere kvinder i branchen siden 2003. Den markante stigning i antal kvinder med en 

videregående uddannelse er således sket på bekostning af især kvinder med en kort uddannelse, 

bl.a. advokatsekretærerne, hvor beskæftigelsen er faldet med knap 900 personer. Dette har med-

ført en lille samlet stigning i beskæftigelsen blandt kvinder i advokatbranchen, jf. tabel 3. Gruppen 

af kvinder med korte uddannelser udgør dog stadig størstedelen af kvinder i advokatbranchen. 

Ændringen i beskæftigelsen mod længerevarende uddannelser blandt kvinder kan være en af 

flere forklaringer på den markant øgede produktivitet i advokatbranchen. 

 
Figur 5: Andelen af kvindelige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed 

 

 

Tabel 3: Andelen af kvindelige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed 

Uddannelse/ Kvinder 2003 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %-

stigning 

Alle uddannelser 7.555 … 7.514 7.875 7.821 7.929 8.012 7.669 1,5% 

Korte uddannelser 5.838 … 5.402 5.541 5.423 5.370 5.276 4.963 -15,0% 

Mellemlange uddan-

nelser 

528 … 634 676 718 754 797 744 40,9% 

Lang videregående 

uddannelse 

1.100 … 1.436 1.618 1.641 1.764 1.904 1.920 74,5% 

Uoplyst 89 … 42 40 39 41 35 42 -52,8% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

Amn: Korte uddannelser indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellem-

lange uddannelser indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

Amn: Korte uddannelser indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående.  

Mellemlange uddannelser indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor.  Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. 
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Mens der i perioden har været store ændringer i beskæftigelsessammensætningen af kvinder i 

branchen, har andelene af mænd med de forskellige uddannelsesbaggrunde været stabile, jf. 

figur 6. Mændene oplever gennem perioden en fremgang i beskæftigelsen på baggrund af alle 

uddannelser. Den største stigning ses, som hos kvinderne, blandt mænd med lange uddannelser. 

Her steg beskæftigelsen med lige over 650 personer. Samtidig steg beskæftigelsen med over 

250 personer fordelt på de korte og mellemlange uddannelser, jf. tabel 4. Generelt er der kommet 

flere mænd end kvinder, men igennem de senere år er den relative stigning i antallet af kvinder 

med længevarende uddannelse, jf. tabel 3, steget mest i advokatbranchen, hvilket primært af-

spejler forskydninger væk fra den klassiske sekretærrolle og over mod en efterspørgsel efter 

andre kompetencer. 

 
Figur 6: Andelen af mandlige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed 

 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

Amn: Korte uddannelser indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mellem-

lange uddannelser indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. 
 

Tabel 4: Andelen af mandlige ansatte fordelt på højest fuldførte uddannelse i advokatvirksomhed 

Uddannelse / 

Mænd 

2003 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %-

stigning 

Alle uddannelser 3.790 … 3.940 4.477 4.451 4.653 4.667 4.641 22,5% 

Korte uddannel-

ser 

668 … 674 775 764 848 851 801 19,9% 

Mellemlange 

uddannelser 

262 … 292 300 345 353 382 372 42,0% 

Lang videregå-

ende 

2.794 … 2.949 3.381 3.325 3.435 3.416 3.445 23,3% 

Uoplyst 66 … 25 21 17 17 18 23 -65,2% 
Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

Amn: Korte uddannelser indbefatter: Grundskole, almen gymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig og kort videregående. Mel-

lemlange uddannelser indbefatter: Mellemlang videregående og bachelor. Lang videregående uddannelse indbefatter: Kandidatgrad. 
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I det ovenstående har vi belyst forskellige uddannelsesgruppers beskæftigelse på tværs af køn i 

advokatbranchen. I det følgende vil vi gå i dybden med den geografiske fordeling af de højtud-

dannede kvinder og mænd.  

 

Som følge af den markante stigning i antallet af højtudannede kvinder i branchen fylder disse 

også relativt set mere i storbyerne. Den største relative stigning er sket i Odense, hvor der nu er 

12 pct. flere kvinder med lange uddannelser beskæftiget i branchen end i 2003, mens den største 

andel af kvinder findes i Aarhus, hvor 40 pct. af de beskæftigede med lange uddannelser er kvin-

der, jf. nedenstående figur 7.  

 

Figur 7: Andelen af højtuddannede mænd og kvinder i advokatbranchen i storbyerne 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

 

Den store stigning i beskæftigelsen blandt højt uddannede kvinder sker især i København (en 

stigning på over 400 personer), i den øvrige region Hovestaden (en stigning på knap 150 perso-

ner) og i Aarhus (en stigning på 100 personer), som det fremgår af tabel 5. Odense oplever 

derimod en markant relativ stigning.  
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Tabel 5: Beskæftigelsen blandt kvinder med lang uddannelse fordelt på geografi 

Lang uddannelse/Kvinde 2003 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %-stigning 

Hele landet 1.100 … 1.436 1.618 1.641 1.764 1.904 1.920 74,5% 

Sjælland 62 … 69 87 87 93 99 97 56,5% 

Københavns kommune 549 … 734 857 838 867 957 966 76,0% 

Hovedstaden i øvrigt 113 … 164 166 209 227 254 253 123,9% 

Odense kommune 21 … 32 30 31 38 42 44 109,5% 

Syddanmark i øvrigt 88 … 120 134 130 145 141 136 54,5% 

Aarhus kommune 137 … 175 188 198 226 226 232 69,3% 

Midtjylland i øvrigt 77 … 82 98 93 100 111 122 58,4% 

Aalborg kommune 26 … 32 31 28 41 43 39 50,0% 

Nordjylland i øvrigt 27 … 28 27 27 27 31 31 14,8% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

 

For mændene med en lang uddannelse i advokatbranchen er der et lidt mere broget billede. Ge-

nerelt oplever mændene ikke samme imponerende relative stigninger i beskæftigelsen, og der er 

tilmeld et fald i beskæftigelsen i det øvrige Syddanmark og Nordjylland, jf. tabel 6. Den største 

stigning finder, lige som for kvinderne, sted i København med en stigning på over 400 personer. I 

den øvrige region Hovedstaden ses en stigning på knap 150 personer og i Aarhus en stigning på 

100 personer.  

 

Tabel 6: Beskæftigelsen blandt mænd med lang uddannelse fordelt på geografi 

Lang uddannelse/Mand 2003 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %-stigning 

Hele landet 2.794 … 2.949 3.381 3.325 3.435 3.416 3.445 23,3% 

Sjælland 183 … 190 200 193 205 192 186 1,6% 

Københavns kommune 1.112 … 1.189 1.480 1.376 1.409 1.551 1.551 39,5% 

Hovedstaden i øvrigt 321 … 370 373 441 463 454 468 45,8% 

Odense kommune 95 … 99 103 99 100 98 102 7,4% 

Syddanmark i øvrigt 352 … 329 345 349 355 322 320 -9,1% 

Aarhus kommune 256 … 305 394 411 443 341 348 35,9% 

Midtjylland i øvrigt 281 … 273 293 286 282 283 293 4,3% 

Aalborg kommune 78 … 89 88 78 84 90 89 14,1% 

Nordjylland i øvrigt 116 … 105 105 92 94 85 88 -24,1% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at periode,n der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013.  

 

Det er ikke blot interessant at se på udviklingen i beskæftigelsen fordelt på mænd og kvinder i 

advokatbranchen, men også på udviklingen i beskæftigelsen blandt danskere med anden etnisk-
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baggrund
4
. Det er en gruppe, som på tværs af Danmark har oplevet stigninger i beskæftigelsen, 

dog fra et relativt lavt niveau. Den største stigning finder vi i region Hovestaden, hvor der i perio-

den fra 2003 til 2013 er blevet ansat godt 100 personer med anden etnisk oprindelse end dansk 

jf.  

tabel 7.  

Tabel 7: Beskæftigede med anden etnisk baggrund end dansk fordelt på geografi i advokatbranchen 

 2003 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %-stigning 

Hele landet 225 … 304 333 325 338 359 363 61% 

Region Hovedstaden 157 … 211 236 236 240 255 258 64% 

Region Sjælland 9 … 10 11 7 14 16 13 44% 

Region Syddanmark 30 … 38 35 32 43 37 37 23% 

Region Midtjylland 22 … 37 43 45 37 39 40 82% 

Region Nordjylland 7 … 8 8 5 4 12 15 114% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013. 

Amn: Anden etnisk baggrund end dansk dækker både over indvandrere og efterkommere uanset baggrund 

 

En stor del af de etniske danskere, som kommer ind i advokatbranchen, har en lang uddannelse i 

branchen. Der er i perioden 2003 til 2013 kommet knap 220 pct. flere etniske kvinder ind i advo-

katbranchen med en lang uddannelse. Det er en stigning, der overgår mændene, som dog også 

oplever en pæn stigning på 50 pct. Denne forskel gør, at der nu er flere etniske kvinder med en 

lang uddannelse end etniske mænd med en lang uddannelse beskæftiget i branchen. Knap 80 

pct. af disse er ansat i Region Hovedstaden. Den samlede beskæftigelse af personer med anden 

etnisk baggrund er dog forsat relativ lav.  

 

Tabel 8: Beskæftigede med kvinder og mænd anden etnisk baggrund end dansk i advokatbranchen 

 2003 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %-stigning 

Kvinder 

Alle uddannelser 143 … 209 224 220 226 242 237 66% 

Lang videregående 26 … 51 66 65 67 81 83 219% 

Mænd 

Alle uddannelser 82 … 95 109 105 112 117 126 54% 

Lang videregående 42 … 42 53 47 48 56 63 50% 

Kilde: Danmarks Statistik RAS – Særkørsel 

Note: RAS-tallene opgør beskæftigelsen pr. 1.1. året, dvs. at perioden, der indgår, er 1.1.2003-1.1.2013. 

Amn: Anden etnisk baggrund end dansk dækker både over indvandrere og efterkommere uanset baggrund 
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