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Generalmajor Henning-A. Frantzen startet sin karriere i 1987 ved Befalsskolen for Hærens sanitet. 
Han ble i 1992 uteksaminert fra Krigsskolen og hadde sin påfølgende tjeneste som 
sanitetstroppssjef i Sanitetskompaniet i Brigaden i Nord-Norge. Fra 1993-94 tjenestegjorde han 
som troppssjef for pansret evakueringstropp i den norske FN-styrken (UNPROFOR) i Bosnia-
Hercegovina. Etter to år som øvingsoffiser i Sanitetskompaniet, startet han sine masterstudier ved 
Department of War studies, King’s College i London. Deretter startet han tjeneste som instruktør 
ved Krigsskolen, og påbegynte i 1999 sin PhD, også i London. 
 
Under arbeide med sin Phd hadde han flere instruktør- og undervisningsstillinger på Krigsskolen, 
og jobbet særlig med emner knyttet til internasjonale operasjoner, militærhistorie og -teori. Etter 
dette gikk han videre til stilling som stabsoffiser i avdeling for forsvarspolitikk og 
langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Frantzen har blant annet også tjenestegjort som 
militær assistent i departementet for tidligere forsvarssjef, general (p) Sverre Diesen fra 2005-
2008. 
 
I 2008 tjenestegjorde Frantzen i Afghanistan, før han året etter tiltrådde som sjef for 
Sanitetsbataljonen i Brigaden i Nord-Norge. I denne perioden var et av de viktigste oppdragene til 
bataljonen å utdanne, trene og deployere sanitetskompanier og andre enheter til den norske ISAF-
styrken i Meymaneh. I 2011 fikk Frantzen opprykk til oberst og ble leder for militærmaktavdelingen 
ved Forsvarets høgskole. 
 
Frantzen var administrerende direktør for T. Engene AS, en entreprenørbedrift med oppdrag innen 
vei, jernbane og tunnel fra Brønnøysund til Holmestrand. Han hadde permisjon fra Forsvaret i to 
år.   
 
Deretter gikk han igjen tilbake til Forsvarsdepartementet, denne gang som nestleder i avdeling for 
kompetanse og fellesjuridiske tjenester. Her hadde han en sentral rolle blant annet i utformingen 
av både den nye militærordningen for militært tilsatte og omstruktureringen av all høyere utdanning 
i Forsvaret, innføring av allmenn verneplikt og arbeidet med sikkerhetsloven. Frantzen har siden 
dette også vært nestleder for avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner, før han i 2019 ble 



 
 
utnevnt til generalmajor og sjef for Forsvarets høgskole. Forsvarets høgskole har i dag ansvaret for 
all den akkrediterte offisersutdanningen og den nivådannende utdanningen for befal. Høyskolen 
består av Cyberingeniørskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigskolen, Stabsskolen, Institutt 
for forsvarsstudier og Befalsskolen. I tillegg til å være militær sjef, er generalmajor Frantzen også 
rektor for høyskolen. 
  
Generalmajor Frantzen fullførte sin mastergrad i War Studies i 1997 og sin PhD i 2003. Begge ved 
King’s College i London. Hans PhD hadde tittelen NATO and Peace support Operations: Policies 
and Doctrines, og ble utgitt av forlaget Frank Cass i 2005. 
 
Han er gift med Hilde, som han møtte på «Academy Night Race» ved Krigsskolen i 1991 og de har 
sammen to døtre.   
 


