Det kgl. Døvstumme-Institut beliggende for enden af Kronprinsessegade.

Peter A. Castberg, forstander for Det kgl.
Døvstumme-Institut i København 18071823, havde i 1804 under sin studierejse til
Paris mødt en døv lærer Jean Massieu.
Castberg syntes det var en udmærket ide
med døve lærere, og straks ved sin første
undervisning i 1806 ansatte han portrætmaler Mathias Møller Henrichsen som tegnelærer. Denne var blevet døv i en alder
af 4 år, og Castberg kendte ham fra sine
galvaniske forsøg. Han døde imidlertid allerede i marts 1807, så ved Instituttets start
ansattes N. C. Roosen (1781-1812) som
tegnelærer. Roosen, ligeledes døv, er
kendt for at have stukket Danmarks første
håndalfabet, samt de mange billeder med
danske og udenlandske motiver.
En egentlig uddannelse af en døv lærer
kom imidlertid først under Castbergs efterfølger, Thyge Schow.

Givet af Den Kongelige Direction for Døvstumme-Instituttet i Kjøbenhavn, til Eleven Ulrik
Frederik Gram, ved hans Confirmation, d. 29.
Marts 1827. (Abrahamsen,, Rothe, Schiødte)

Ulrik Frederik Gram blev født i Nykøbing
Falster d. 26. Marts 1810 - i “Peter den
Stores Hus”.
Han blev optaget som elev i 1821 og var
på Instituttet selvsamme dag Castberg døde. (Minder fra denne tid på Instituttet har
Gram fortalt til lærer Joh. Holck som var
medforfatter til jubilæumsbogen i 1907).
“Med udmærkede Anlæg og megen Læselyst
gjorde han særdeles god Fremgang. Efter sin
Confirmation d. 29.3.1827 bliver han, efter
Cancelliets Resolution af 10.3.27, fra 1. April
27 til 1. April 29 i Instituttet som Elev paa Fondens Regning, for at dannes til Underlærer”.

“Forberedende Øvelser til Opmærksomhedens og Eftertankens Opvækkelse for
Ungdommen”.
En af Grams håndskrevne lærebøger.

Tegning af Hunæus 1836 (med skitseblok). Det
er Gram med hat på stok.

Ulrik Frederik Gram oplevede at være elev i
Sølvgade, under uddannelse i Stormgade, mens
det meste af hans lærertid var på Kastelsvej.

På faderens anmodning blev konfirmationen udsat i 2 år til 1827. Gram ville forlade
Instiuttet for at uddanne sig som kunstdrejer men både forstanderen, Thyge Schow,
og faderen opfordrede ham til at uddanne
sig til lærer og sådan blev det.
Fra april 1827 til april 1829 uddannedes
Gram så til lærer.
I skrivelse af 22. Marts 1827 anføres det, at
Gram fortsat skal sidde sammen med eleverne til middag, men at han bespises som
de voksne døve. Han får også sit eget bestik.
Og videre bevilliges der Gram: 6 Halstørklæder, 1 Hat, 1 Par Støvler, 1 Kjole- og
til næste Vinter 1 Overkjole.
Gram udnævntes til lærer d. 1. April 1829
og fortsatte sin gerning helt frem til 1886,
altså i alt 57 år. Han var også tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
I 1850 giftede han sig med en af sine elever Sophie Frederikke Hermansen, der i sit
4. år havde mistet hørelsen. Sammen fik de
2 børn.
Gram døde 13.12.1892 efter en lang og tro
lærergerning.
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