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Det første MJK logo, blev brugt fra 
opstarten og helt frem til 1989. 

Brochuren til højre er lavet til en af 
de første messer som MJK deltog i. 

Oprindelig var Jens Kruse ingeniør og arbejdede som el-
teknisk rådgiver, primært indenfor byggeri. 1970’erne bød 
på en række nedskæringer i byggeriet. Jens Kruse forklarer 
selv:” Jeg havde jo hørt fra en ven, som sagde, hvis jeg skulle 
nå videre, skulle der stå “Sælger” på visitkortet, så jeg skiftede 
til et salgsjob hos E. Eberhardt og der gik ikke lang tid, før 
jeg syntes, at jeg havde nok baggrund til at starte op for mig 
selv. Noget af det første var faktisk en løsning til Hadsund 
Renseanlæg, som skulle bruge læsket kalk i deres proces. Jeg 
havde ekspertviden om hvordan man kunne styre en læske-
proces og det blev den første opgave jeg lavede.”

I 1977 gik Jens Kruse sammen med Finn Madsen, der 
byggede forsyningstavler og el-installatør Morten Jensen, 

som indledende lagde lokaler til i Vindinge. Snart fandt man 
nogle små lokaler i Ishøj uden for København. Morten Jensen 
blev tidligt købt ud af det nystartede firma, men Jens og Finn 
fandt, at det var på sin plads, og lidt sjovt, at lade Jensen for-
blive en del af virksomhedens navn 
MJK – Madsen, Jensen, Kruse.

Jens Kruse og partneren Finn Madsen skiltes i 1979, da deres 
syn på strategi og fokus var for forskelligt, man skiltes i god 
tone, og Jens valgte at beholde navnet, så siden 1979 har der 
kun været K tilbage i MJK Automation, det blev Jens Kruse 
der valgte vejen, som siden skabte den virksomhed der vok-
sede ud af lokalerne i Ishøj, København og snart også ud af 
lokalerne i Nærum...


