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Kystvagten er i mange lande navnet på den myndighed, som har til opgave at forhindre kriminalitet og
ulykker i en nations territorialfarvand, herunder udføre specifikke opgaver såsom eftersøgning, redning,

fiskeriinspektion o.lign. I Danmark varetages disse opgaver imidlertid helt overvejende af forsvaret, primært
søværnet og flyvevåbnet, men sådan har det ikke altid været.

IMellem kyst og krig fortæller Rasmus Dahlberg historien om søværnets rolle som dansk kystvagt og de
forskellige organisationer, som er og har været engageret i arbejdet med at forhindre forureningskatastrofer,

gennemføre redningsaktioner til søs, løse politiopgaver og meget mere.

Samtidig kaster bogen blikket mod fremtiden, hvor fokus på havmiljø og den stadig større internationale
interesse for Arktis gør kystvagtopgaverne endnu vigtigere.
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