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När britterna styrde Singapore byggde de Black and White 
house åt sina statsanställda. I brittiskt Tudorinspirerad stil 
med en indisk-malaysisk tvist. I ett område bodde polisen, 
ett annat armén och på Goodwood Hill bodde höga domare 
och jurister.

En del villor byggdes stora, andra mindre, beroende på tjän-
stegrad. Det byggdes även flerfamiljshus i samma stil. I dag 
finns det runt 500 Black and White house kvar som ofta lig-
ger i gröna lungor mellan skyskraporna. De flesta ägs av staten 
och hyrs ut som privatbostäder. Husen har ofta mycket stora 
trädgårdar. Förr var det vanligt med tennisbana på tomten, i 
dag är den utbytt mot pool.

Man råkar sällan passera Black and White house av en 
slump. Ofta ligger de på slingrande vägar in i grönområden 
vid sidan av mer trafikerade vägar. Det gäller att veta var in-
farten är. Som på Goodwood Hill, ett stenkast från shopping-
paradiset Orchard Road, där man plötsligt lämnar storstaden 
och kör in i en hög grön djungel kantad av Black and White 
houses. Här bodde en gång gräddan av den koloniala staben 
i Singapore: bland annat den brittiska högsta domaren och 
chefsjuristen. 

Black and White house  
var koloniala paradis

På Goodwood Hill hittar man de pampigaste Black and White husen, 
här bodde domstolens högsta tjänstemän.
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gröna enklaver
Härifrån trädgårdarna kan man 
höra trafikbruset och se skyskrapor-
na skjuta upp i höjden bakom de 
höga träden. När man pratar med 
de boende berättar de om besök av 
apor och ormar och i trädgårdar-
na och hur Mangoträd och andra 
tropiska delikatesser bär rikligt med 
frukt. 

Vid Mount Pleasant Road är vil-
lorna något mer modesta i storlek. 
Här bodde den brittiska polissta-
ben, alldeles i närheten av polisens 
träningsskola. 

En bit söderut, på Hyderabad 
Road i Alexandra Park, känns 
Black and White området mer som 
ett besök på den brittiska lands-
bygden med öppna böljande backar 
mellan de vita villorna. Här bodde 
för cirka hundra år sedan pepparod-
lande farmare och personal till det 
intilliggande sjukhuset på Alexan-
dra Road. Flera av husen här står på 
styltor för att inte ormar och tigrar 
skulle komma upp på verandan. 
Den sista tigern i Singapore dog på 
1930-talet efter att regeringen i flera 
år haft skottpengar på vilda tigrar.

en storhetstid
Black and White houses började 
byggas i slutet på 1800-talet och 

hade sin storhetstid 1910 till 1930 talet. 
Hustypen är en kombination av brittis-
ka ”Mock Tudor” med halvtimrad fasad 
och indiska inslag, de stora verandorna i 
bungalowstil, och de malaysiska styltor-
na finns på en hel del hus. Dessutom har 
husen ofta träfasad på andra våningen – allt 
för att fungera bättre i den tropiska hettan.

Verandorna ger solskydd och många 
fönster gör att luften kan cirkulera. 
Då fanns ibland tjänstefolk, så kallade 
”punkah wallah”, som satt och drog i 
fläktande tygskynken i taket. I dag har 

de flesta husen luftkonditionering men 
sådana moderna tillägg ska plockas ned 
när man flyttar ut.

Under andra världskriget, när britter-
na hastigt lämnat sina hus, ockuperades 
många Black and White house av japan-
ska soldater och de brittiska glansdagarna 
var över. De hyrs inte gärna av lokalbe-
folkningen som ser färgerna svart och 
vitt som olycksbådande. I dag hyrs de 
gärna av västerlänningar som ser vackra 
hus.

black and  
white house 

bästa sättet att se  
Black and White house är att 
följa med på en guidad tur 
med Geraldene Lowe där man 
får komma in i några hus. 

äta Det finns även en del 
kaféer, butiker och restaurang-
er i Black and White house, till 
exempel på Scotts Road och 
Beaulieu Road (villor)  
och Portsdown Road och 
Dempsey Hill (längor).

den som vill hyra  
en villa ska vända sig till  
State Property Authority (SLA). 

gator med  
black and white villor: 

Goodwood hill  
(domare och jurister). 

Mount Pleasant Road  
(poliser). 

Malcolm Road. Adam Park 
(militärer). 

hyderbad Road Winchester 
Road (sjukhuspersonal, militä-
rer och farmare). 

Portsdown Road woking 
Road, westbourne Road. 
Sembawang Park (flottan)

seletar camp och changi 
(flygvapnet). 

Rochester Park (militären). 

Trädgårdarna är stora, förr var det vanligt 
med tennisbanor på tomten. Nu är de ofta 
ersatta av pool.

fakta  
&  tips!

Hus på styltor på Hyderabad 
Road för att inte tigrar och 
ormar skulle komma in på 
verandan.


