Historien om Hindsgaul Mannequins A/S.

Virksomheden Hindsgaul blev startet i København i 1913 som producent af udstyr til
shopindretning. Vinduesmannequins importeret fra USA blev tilføjet produktprogrammet
fra engang i 1930’erne. På grund af vanskelige leveringsmuligheder under 2. Verdenskrig
startede man produktionen af den første Hindsgaul Mannequin i 1942.
Man fortsatte med begge typer produktion indtil 1975, hvor produktionen af udstyr til
butiksindretning stoppede, og Hindsgaul Mannequin A/S overgik til at producere egne
designede vinduesmannequins på den nye fabrik i Måløv.

Fabrik og hovedkontor i Måløv set med udsyn mod Ballerup.

Med årene blev Hindsgaul Mannequins A/S en af de største mannequin producenter i
verden med hovedkontor og produktion i Måløv og datterselskaber i bl.a. England, USA og
Tyskland. Yderligere havde firmaet salgskontorer/showrooms i lande som Frankrig,
Holland, Sverige, Canada, Østrig og Australien samt licensproduktion i Japan. 98% af
produktionen i Danmark blev eksporteret world-wide.
Fremstillingen af en vinduesmannequin er en kompliceret og langvarig proces, som ud
over de mange medarbejdere i selve produktionen også involverer designere,
billedhuggere, stukkatører, frisører og make-up artists.
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Hindsgaul Mannequins A/S havde derfor i slut 1980’erne
designstudier med billedhuggere i både Danmark, USA,
England og Frankrig. Som eksempel kan nævnes mannequinserien Angie, som blev designet af den engelske designer
Tom Ellery og billedhugger Linsay B. i designstudierne i
London 1987. Angie-serien blev en enorm salgssucces for
Hindsgaul Mannequins A/S.

Hindsgaul Mannequins A/S var 100% eget Ferdinand og Ellen Hindsgauls Almennyttige
fond. Ved virksomhedens 75-årsjubilæum i 1988 donerede således $ 50.000 (ca. 350.000
dkr.) til The American Foundation of Aids Research i USA. Beløbet blev overrakt til
Founder Dr. Mathilde Krim af Hindsgauls Mannequins A/S Adm. Direktør Mogens Klestrup
ved en stor festlighed i New York på The American Aids Day den 1 december 1988.

Direktør Mogens Klestrup ved overrækkelsen i USA, 1988.

Den største del af Hindsgauls mannequins produktion blev flyttet fra Måløv til Kina i 2008.
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