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Otto Steenholdt har skrevet sine erindringer fra et langt og begivenhedsrigt liv.

Otto er født i 1936 i den lille bygd Qeqertarsuatsiaq på øen af samme navn. Øen ligger sydvest for Aasiaat på
Grønlands vestkyst.

Og Otto har oplevet meget. Adskilligt mere, end det er de fleste mennesker forundt. Fra en barndom under
hvad der i dag synes at have været særdeles primitive forhold, over efterskoleophold i Egedesminde og

kateketuddannelse i Godthåb til en seminarieuddannelse som lærer i Danmark.

I 1971 vælges Otto Steenholdt ind i Grønlands Landsråd og i 1977 vælges han som det ene af de to
grønlandske medlemmer i det danske folketing.

Denne bog adskiller sig fra andre erindringsbøger ved ikke at fortælle forfatterens livsforløb i kronologisk
orden. Der er snarere tale om et kalejdoskopisk vue med punktnedslag i vigtige begivenheder og med

skildringer af mennesker, som har haft betydning for Otto undervejs - eller netop som titlen anfører Strejflys
over mit liv.
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