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Luitenant-kolonel Alfred Thomas Goldie Gardner (31 mei 1890 – 
25 augustus 1958) was een Engelse coureur die tot driemaal toe 
bekroond werd met de British Racing Drivers Club Gold Star (1938, 
1947 en 1949). Tevens won hij in 1938 de Segrave Trophy. In 1939 was het hem als eerste gelukt een 
snelheid boven de 200 mph in a lichte wagen te halen. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van 
het Verenigd Koninkrijk en was drager van het Military Cross. 

Hij trouwde in 1936 met Mary Eleanor King Boalt in Daytona Beach, Florida, United States. Zij was 
een erfgename van de J.R. Watkins company in Winona, MN. In 1940 scheidden zij. In 1940 trouwde 
hij met Una Eagle-Clarke (1914–2008). Samen kregen zij een dochter Rosalind. Gardner overleed in 
1958 op 68-jarige leeftijd. Hij werd begraven op de Ocklynge Cemetery in Eastbourne. 

Gardner werd bekend als Goldie Gardner (Goldie was de meisjesnaam van zijn moeder) en werd 
geboren in Woodford Green, Essex, en volgde zijn opleiding aan de Pelham House, School, Sandgate, 
Kent. In 1910 vertrok hij voor drie jaar naar Colombo, Ceylon. Na afloop van zijn contract kreeg hij 
een nieuwe aanstelling in Katha, Birma. Hij werd echter al snel met ziekteverlof teruggestuurd naar 
Engeland, hij leed aan buiktyfus en malaria.  

WW I 

Tijdens zijn herstel in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Goldie meldde zich aan en werd tweede 
luitenant bij de Royal Artillery. Hier wist hij zich te onderscheiden: hij werd de jongste officier in het 
Britse leger die tot majoor werd bevorderd. Tijdens een verkenningsvlucht in augustus 1917 werd hij 
neergeschoten, een ongeluk waarbij hij zware verwondingen aan zijn heup en been opliep. Ondanks 
meer dan 20 operaties gedurende 2 jaar revalidatie herstelde zijn been niet en werd hij in 1921 uit de 
militaire dienst ontslagen.  

Motorsport 

In 1924 kocht hij een Gordon England special Austin Seven en ondanks zijn handicap begon hij met 
racen op de Britse circuits. In de 20-er en vroege 30-er jaren was hij op de circuits actief met de 
Seven, later met een Salmson, een Amilcar en uiteindelijk een MG Montlhéry Midget. In 1930 
verbond hij zich aan MG Cars en racete met grote successen in verschillende MG types. Tijdens de 
RAC Tourist Trophy (1932) in Ards, Noord-Ierland, raakte hij wederom zwaar gewond bij een auto 
ongeluk, waardoor zijn been nog meer verzwakt werd. Het duurde tot 1934 voordat hij weer 
voldoende hersteld was om te racen. In dat jaar werd hij 3e bij de 500 mile race op Brooklands met 
co-driver Dr. J.D. Benjafield waarbij hij tevens winnaar in de 1.100cc klasse werd. 

Hij vergezelde Sir Malcolm Campbell naar Daytona Beach, Florida waar in 1935 een World Land 
speed wereldrecord poging werd ondernomen. Hierna legde Goldie zich toe op snelheidsrecords. Op 
31 mei 1939, vlak voor het uitbreken van WW II, rijdt hij met een speciaal geprepareerde MG – een 
1.100 cc MG Magnette - op de  Frankfurt - Dessauer Rennstrecke (nu 
Bundesautobahn 9). Hier vestigde hij records in de 750cc tot 1.100cc klasse 
op de 2 kilometer, 1 mijl en 5 kilometer afstanden met gemiddelde 
snelheden van respectievelijk 203.5 mph, 203.3 mph en 197.5 mph. Na 
motor aanpassingen weet hij op 2 juni in de 1.100cc tot 1.500cc klasse 
records te vestigen op de eerdergenoemde afstanden met gemiddelde 
snelheden van respectievelijk 204.3 mph, 203.9 mph en 200.6 mph. 

 

                                                                                                                                             1938: Goldie in de EX 135 op de Frankfurt-Dessau Autobahn 
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WW II 

Gedurende WW II diende Gardner als tweede luitenant van 1939-1945 in het leger, waar hij 
trainingen gaf. Hij werd snel in zijn oude rang van majoor aangesteld en werd hij in 1942 tot 
luitenant-kolonel bevorderd. 

Wereld records 

Tussen 1936 en 1950 heeft hij meer dan 100 nationale en internationale records gevestigd in 
Engeland, Europa en de Verenigde Staten.                                                                                                

Experimentele Jaguar XK100 

In September 1948, vlak voor de 
bekendmaking van de nieuwe Jaguar motor 
-de XK-  brak hij records op de vliegende 
mijl, de kilometer en de 5 kilometer in de E-
klasse op een nieuwe snelweg in de buurt 
van Oostende, België. Opmerkelijk genoeg 
was het motorblok niet gesupercharged. 
Met eenzelfde motor werd een 
experimentele Jaguar 2-liter 4-cylinder 
aangepast om aan de klasse vereisten te 
voldoen. De nieuwe records werden gezet: 
op de mijl 173.678 mph, de kilometer 
177.112 mph en op de vijf kilometer 
170.523 mph.  

MG EX-135 

In 1951 behaalde hij 6 internationale en 10 
Amerikaanse records in de 1.100cc tot 
1.500cc klasse bij record pogingen op de 
zoutvlaktes van Bonneville, Utah (USA) met 
zijn MG EX-135. In 1952 keerde hij terug op 
deze zoutvlaktes en zette met zijn EX-135 
21 snelheidsrecords neer, in de 
vergelijkbare klasses als bij zijn records van 
een jaar eerder.                                                             Boven: October 1946: België. Onder: Juli 1947:  

Pensioen 

In 1952 werd hij door een hersenbloeding getroffen en moest hij gedwongen afscheid nemen van de 
motorsport.  

 

 



 


