Christian Ludvigsen
Født 29. jun. 1834 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København.
I 1840 er han i folketællingen opført som plejebarn hos husmand Johan Rasmussen og dennes hustru
Kirsten Jensdatter i Farum.
Gift 24. apr. 1857 i Farum kirke med Sidse Marie Jensen, født 19. sep. 1835 i Kirke Værløse, død 9. feb. 1898
i Farum, datter af indsidder Jens Andersen og hustru Karen Jensdatter smst. En måneds tid efter brylluppet
måtte Christian af sted til København for at aftjene værnepligt.
Fra 30. maj 1857 til 23. sep. 1858 menig ved 3. infanteribataljon, 2. kompagni. Genindkaldt til samme
enhed fra 1. dec. 1863 til 16/11 1864. Grundet den truende krig fordobledes bataljonernes mandskabsstyrke, der således fik regimentsstørrelse. Ved krigsudbruddet hed enheden derfor 3. infanteriregiment, 1.
bataljon, 6. kompagni.
Efter tilbagetoget fra Dannevirke fik regimentet til opgave at deltage i forsvaret af Dybbølstillingen og Als.
Den 18. apr. blev Christian alvorligt såret under en træfning i forbindelse med tilbagetrækningen fra
skanserne imod Alssund. Han blev taget til fange og derefter indbragt til et lazaret i Flensborg. Senere
overførtes han til et lazaret i Kiel. Det viste sig desværre nødvendigt at amputere en del af hans højre ben.
Den 7. nov. kom han hjem til Farum til sin Sidse Marie og sønnen Rasmus. Han overlevede krigen, men
måtte betale en høj pris. Invalid for stedse! Christian og hans familie ses i sognet frem til 1898 bosat i Farum, hvor han er anført som husejer og
husmand og som krigsinvalid. Den 9. feb. 1898 dør Sidse Marie, 63 år gammel. Hun er i kirkebogen anført
som forhenværende Asylmoder.
Christian Ludvigsen ses i folketællingen 1906 som boende i matr.nr. 88 i Farum sammen med et barnebarn,
Ludovika Hyldeqvist på 16 år. Han ses ikke i Farum i tællingen 1911, og han er heller ikke fundet som død i
kirkebogen imellem 1906 og 1911. Han må således være fraflyttet Farum inden for sidstnævnte periode.

