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Kolonien Sukkertoppen, Vestgrønland, 1793.En kvinde sparkes ud over en klippe og falder i døden.

Koloniens danskepræst, Morten Falck, længes hjem. Hans grønlandske hjælpepræst fortæresaf vrede og sorg.
Fjendskabet vokser mellem grønlændere og kolonister. Der kommer skib én gang om året. Langt inde i landet
er der udbrudt oprør blandt de kristne grønlændere,ledet af profeterne Habakuk og Maria Magdalene, hans

kone.De drømmer om frihed, lighed og broderskab, 4.000 km nordvest for Paris og Den Franske
Revolution. Morten Falck er splittet: Skal han håndhæve den danske overmagt ellerlade sig beruse af de

grønlandske frihedsdrømme? 
Profeterne i Evighedsfjorden er inspireret af virkelige hændelser i det udstraktedanske rige i slutningen af

1700-tallet. Den færdes i Københavns stræder ogpå grønlandske udsteder, tager på sørejser og hvalfangst, på
fodrejse gennemNorge og er vidne til Københavns store brand i 1795. Profeterne i Evighedsfjorden er en stort
anlagt fortælling om et kulturmøde på godt og ondt, om umuligheden af at finde hjem og om den store drøm

om frihed.
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